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لیس مثل...! 
 نیینيود نسیاسیي قادة  من كل المستویاتعلىفي وسط ظروف األمة الحالكة الظالم والفساد الذي دّب 

  یكشف النبي عن حب اهللا الفائق لإلنسان، مشتاًقا إلى تقدیسه.،ومدنیین وعامة الشعب
كان اسم النبي یكشف عن رسالته، إذ یعني "لیس مثل یهوه"، فإن السفر في مجمله یتحدث عن:  إن 

 لكن نعمة اهللا أعظم! في بشاعتها وتدمیرهالیس مثل الخطیة ، 
 !مدینة اهللا السماویة تنتظرنا!  لكن لیس مثل األمة الُمستعبدة للخطیة 
 لكن اهللا قائدنا!محطم نفسه كما الجماعة لیس مثل القائد الشریر ، 
 المرتفعة في السماویاتلیس مثل كنیسة العهد الجدید ! 
 الغافر الخطیة، الكثیر الرحمة، المحب للبشریةلیس مثل اهللا ،! 

  لمراجعته للغة العربیة للكتاب.المهندس إبراهیم خلف سیداروسأشكر 
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مقدمة في 
سفر میخا 

میخا 
)، وتعني "من مثل 28: 26 كما وردت في (إر Micaiah" هي اختصار لكلمة "میخایاهو" میخاكلمة "

یهوه؟" 
 میًال جنوب 20التي تبعد حوالي ، Gath Moresheth مورشة جتمیخا النبي كارز ریفي، عاش في 

 ال تزال في أیامه ضیعة صغیرة بالقرب من مورشة جت كانت للقدیس جیرومأورشلیم، على حدود فلسطین. وفًقا 
إیلیوثروبولیس. هذه األخیرة هي بیت جبرین، كانت تقع في أحد األودیة الذي یمتد من السهل الساحلي صعوًدا 

 إلى مرتفعات الیهودیة حول أورشلیم.

، ولعاموس وهوشع )5-2: 2 وٕاش 5-4: 1(راجع مي  معاصًرا إلشعیاء في أورشلیممیخا النبي كان 
 في المملكة الشمالیة.

  استمرت نبوته حوالي.متنبأ في منطقة أورشلیم لهذا جاءت أغلب نبواته منصبة على صهیون وأورشلي
 عاًما.  50

شخصیة میخا 
أثیر التساؤل إن كان میخا ینتمي إلى طبقة شیوخ مورشة، حیث وجدت جماعة "شیوخ األرض" الذین 

). بهذا یكون أحد القضاة الذین یجلسون عند باب المدینة 18-17: 26كانوا یرددون كلماته في أیام إرمیا (
). من هنا شعر بااللتزام أن ُیدافع عن حقوق شعب 1: 4؛ را 19: 21؛ 5: 17ینظرون قضایا الشعب (تث 

مدینته الصغیرة ضد أغنیاء أورشلیم الظالمین. ویرى آخرون أن میخا كان أحد أفراد عامة الشعب بالمدینة، یرجع 
هذا الشعب إلى األیام األولى لعصر داود الملك، هؤالء یكنُّون بالوالء لألسرة الملكیة؛ وهم یتشكَّكون فیمن تسللوا 

). یالحظ أن میخا النبي لم 21: 14؛ 20-18: 11 مل 2إلى العرش واستلموا السلطة ألجل نفعهم الخاص (
یعارض األسرة الملكیة، بل أراد عودتها إلى الحیاة النقیة وتحقیق هدفها، لكن هذا لن یتم في أورشلیم، إنما یتحقق 

. Ï)4: 5-14: 4بواسطة مولود بیت لحم (مي 

 Ïالخلفیة التاریخیة
 ق.م)، 727-745( الثالث Tighathpileserملوك أشور المعاصرین لتلك الفترة هم ِتغلث فالسر 

). قاد سنحاریب جیشه إلى 705-608 (Sennocherib)، وسنحاریب Shalmanezer) 722-705شلمناسر 
 لیهوذا، مخضًعا المدن والقرى حتى بلغ أورشلیم التي خضعت لحصاٍر طویل، لكنه لم األجزاء الجنوبیة والغربیة

یستطع االستیالء علیها. أما النبوة عن األسر وخراب أورشلیم هنا فُتشیر إلى عصر الحق في أیام نبوخذنصر.  
أخضعت أشور كل منطقة الشرق األوسط عدا مصر وأورشلیم. على أي األحوال لم تشغل جیوشها كل 
هذه األراضي، إنما أخضعت األمم وطالبتهم بدفع جزیة. فإذا ما اعتلى عرش أشور خلف للملك كانت الممالك 
الخاضعة للجزیة تود الثورة على أشور. لذا كان الحاكم الجدید یلتزم أن یقود جیوشه لیدخل في معارك جدیدة 

1 Cf. The Collegeville Bible Commentary, Minnesota, 1989, p. 510-511. 
2 Cf. Wycliffe Bible Commentary, Chicago, 1966, p. 851-852. 
  The Jerome Biblical Commentary, London, 1970, p.283. 
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إلخضاع األمم الثائرة علیه. وكانت أشد المعارك هي التي تقوم عند حدود مصر التي كانت ُتشجع الدول للثورة 
على أشور لتحمي نفسها. 

خلقت هذه الظروف جًوا من االضطرابات الشدیدة وعدم االستقرار، خاصة في المدن الصغیرة والقرى، 
إذ كثیًرا ما تعرضت لعبور جیش أشور علیها واستعباد سكانها. أما األغنیاء والكهنة ورجال القصر الملكي فكانوا 
في آمان داخل أسوار العاصمة، هؤالء أساءوا التصرف، إذ مارسوا الظلم والقسوة على سكان المدن والقرى، فكان 

هؤالء یعانون تارة من الجیوش العابرة التي تنهب وتسلب وتستعبد، وتارة من األغنیاء والقادة. 
 ق.م. وٕاذ أصیب بالبرص 742- 783 حكم عزیا (عزاریا) حوالي عام أثناء قوتها في ةبلغت یهوذا قم

 والنصرات واإلنشاء من جهة التعمیر باالزدهار یوثام كوصي على العرش ثم كملكٍ . كان عصره یتسم هخلفه ابن
ث فالسر سوریا عام غ العالم. هزم تلأفقالعسكریة. تولى ابنه آحاز العرش في وقت تألأل فیه نجم أشور في 

ن آحاز كان وأ، خاصة باألمان، وبعد عشر سنوات استولى على السامرة. هذا األمر أفقد یهوذا شعورها 732
بادة عن یطهر یهوذا من الأبأشور، ووضع في قلبه  ا، قطع عالقتهلحً ضعیًفا وأجیًرا ألشور. جاء ابنه حزقیا مص

 كان من اإلصالحلخ. أن هذا ا )18 :26(. جاء في ارمیا وٕاصالحهالوثنیة ورجاساتها، وأن یقوم بتطهیر الهیكل 
أثر كرازة میخا. 

 الظروف الروحیة
: 3عاش في وقت صعب للغایة، فقد فتح اهللا عن عینیه لیرى معاصي یعقوب وخطایا إسرائیل (مي 

). أدرك بروح النبوة ما سیحل بإسرائیل كما بیهوذا. فالظلم كان حاًال في داخل األسوار، واألعداء قادمون من 8
الخارج.  

شعر میخا النبي بالشرور التي لحقت بالدولتین - إسرائیل ویهوذا - وكیف أساء األغنیاء معامالتهم مع 
الفقراء، فدوَّت صرخات الفقراء في السماء. هذا وقد لحق الفساد بكل الطبقات: رجال القصر الملكي، والكهنة، 
والشعب. أخطأت القیادات مع الشعب في حق اهللا، وٕان كان الشعب قد مارس العبادة، لكن في شكلیة بال توبة 

). 8-7: 6صادقة، فصارت كال شيء (مي 
في أیامه ُأخذ إسرائیل إلى السبي، وُتركت فرصة لیهوذا لمدة حوالي قرن ونصف، لكن خطایا األمة 

). 34: 14دمَّرتها. "البّر یرفع شأن األمة، وعار الشعوب الخطیة" (أم 

أهمیته 
احتل هذا السفر مكانة خاصة لدى آباء الكنیسة ألن األناجیل األربعة جمیعها اقتبست منه. وُیعتبر 

 من أهم التفاسیر لهذا السفر. القدیس چیرومتفسیر 

  فیتطلعون مثًال إلى جبل صهیون غني برموزهاتفق آباء الكنیسة في الشرق والغرب على أن هذا السفر ،
 ) التي حققت رجاء إسرائیل.٢١-٢٠كرمٍز للكنیسة أو ألورشلیم الجدیدة (رؤ 

  الذي یهب المؤمن التمتع بالعضویة في العهد الجدید، محتًال مكان رمًزا للعمادیرى آباء الكنیسة في السفر 
 الختان.

 تأدیب ثم فیتنبأ عن مجد أورشلیم المقبل لكنه یعود ،تضمن السفر نبوات خاصة بخراب السامرة وأورشلیم) 
 مجد مسیاني).
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  بل وبكل أحد حتى وٕان فسدت األمة ككل! كثیًرا ما یكرر النبي تعبیر بالبقیة القلیلة األمینةاهتمام اهللا ،
). ففي كل األجیال، وفي أحلك الظروف یحفظ اهللا البقیة 18: 7؛ 8-7، 3: 5؛ 7: 4؛ 12: 2" (البقیة"

 القلیلة األمینة بكونها له، یعتز بها.

  ؛ وقد أدرك الیهود 2: 5، الذي یحكم أبدًیا (مي حدد بدقة موضع میالد المسیَّا المنتظرالنبي الوحید الذي(
 ).6-1: 2أن هذه النبوة خاصة بالمسیَّا قبل میالده (مت 

  كقدوس ال یقبل الشر، وكأٍب یحب البشریة بغض اهللا للخطیة وحبه الشدید للخطاةیكشف هذا السفر عن ،
كأوالٍد له. فهو ال یهادن الخطیة مطلًقا، كما ال یجتمع النور مع الظلمة. مع عدله الالنهائي كلي الحب بذل 

الكلمة اإللهي المتجسد ذاته ألجل خالص اإلنسان وتجدیده المستمر وتمجیده على مستوى سماوي. 

  في صراحة كاملة یكشف عن الخطایا التي سقط فیها إسرائیل وأیًضا یهوذا، وعدَّدها لهم، وأعلن عن نتائجها
). 8: 6 لیتمتع التائبون بالمراحم اإللهیة خالل التواضع مع اهللا (یفتح أبواب التوبةالمدمرة. وفي حب شدید 

  من أجل نفعهم الخاص، ال یبالون بما تمارسه الطبقات العلیا من قهٍر واستغالل األنبیاء الكذبةإن كان ،
 للطبقات الدنیا الفقیرة، فلیس من یقف أمام هذا التیار الخطیر، ال ُیمكن هللا أن یصمت!

 حنو اهللا، فنرى میخا النبي ینوح ویولول كمن فقد ابًنا أو ابنة وحیدة عزیزة علیه، وٕاذ نیكشف هذا السفر ع 
یرى بروح النبوٍة شعبه ُیسبى یشاركهم مرارتهم، فیسیر معهم حافًیا وعریاًنا. هذه مشاعر رجال اهللا في العهدین 

 مقیدون معهم والمذلین كأنكم المقیدین أن نقرا في رسائل القدیس بولس: "أذكروانعجب القدیم والجدید، فال 
 .)3: 13 (عب " في الجسدأیًضانتم أ كأنكم

غایته 
 مما یحل من كوارث بسبب الخطیة. بدون توبة حتًما سیحل الدمار . التوبة هي الطریق للخالص1

بهم. 
 العامل وسط البشریة، وأنه حتًما یخلص من الظلم الذي یسود . شجع المؤمنین للتطلع إلى اهللا2

 المجتمع.

، وشجع الفقراء على التطلع إلى اهللا القادر أن یخلص من الظلم. یدعوه . وبَّخ األغنیاء الظالمین3
"، ال یشغل ذهنه بالسیاسة، وربما لم یكن له درایة بها، إنما ما یشغله هو رفع الظلم عن نبي الفقراءالبعض "

الفقراء، مدافًعا عنهم. كان میخا النبي رجل اإلیمان العملي: "قد أخبرك أیها اإلنسان ما هو صالح، وماذا یطلبه 
). فإنه ال یستطیع أحد أن 8: 6منك الرب إال أن نصنع الحق، وتحب الرحمة، وتسلك متواضًعا مع إلهك" (

یطلب الحق اإللهي، وال أن یحب الرحمة باخوته ما لم یتضع أمام اهللا فینال نعمة إلهیة فائقة. فمع أن میخا النبي 
كما یدعوه كثیر من الدارسین إنه رجل العدالة االجتماعیة والبّر العملي، لكنه یؤكد أن هذا لن یتحقق بدون العمل 

! رجل اإلیمان العملياإللهي. إنه 
 حلول مملكة المسیَّا المجیدة.. سحب قلوب سامعیه من الظلم السائد والدمار المنتظر إلى 4

)، وذلك قبل حدوثه بقرن 10: 4 وذكر بابل باالسم (مي السبي البابلي. أشار میخا النبي إلى 5
). 11: 7ونصف. كما دعى الشعب الراجع من السبي إلى إعادة بناء أسوار أورشلیم (مي 
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 سماته وÎأسلوبه
: 2؛ 5: 1. یتسم سفر میخا بالتحرك السریع من أسلوب إلى آخر فیستخدم أسلوب السؤال واإلجابة (1

)، وُیشیر إلى العبادة الطقسیة الواردة في أسفار موسى الخمسة موضًحا غایة اهللا منها 16-8: 1)، والرثاء (7
)، وكشف عن 2: 1)، ومحاكمات إلهیة (4-1: 4)، واعتراف شخصي باإلیمان "لكنني أنا..." (6-8: 6(

الخطایا كحیثیات للحكم اإللهي بالخراب، ودفاع عن الفقراء، وترقب لمجيء المسیَّا المخلص. 
. كان لقریة مورشة أثرها على أسلوب میخا النبي، فلم یقدم تصورات البریة كما في عاموس، وال 2

الجانب الریفي القوي لهوشع النبي، وال اإلشارة إلى القصر الملكي الذي في العاصمة كما في إشعیاء. أشار میخا 
). كما تأثر بأغنیاء أورشلیم 12: 4)، وٕالى الحزم التي في البیدر (2: 2النبي إلى الحقول التي یملكها القرویُّون (

-9: 6؛ 2-1: 2)، ویغتصبون ما یشتهونه (11: 6الذین یأتون إلى مورشة لیمارسوا الضغوط على فقرائها (
). كانوا یجردون المدینین 4، 2: 2)، فیضعون أیادیهم على الحقول بسبب عجز الفالحین عن سداد الدیون (11

). 8: 2من ثیابهم (الرداء) مع أن الشریعة تلزم الدائنین أن یردوا الرداء عند الغروب (
. لم یستخدم میخا النبي أیة حجج لتأكید نبواته، إذ لم یلجأ إلى رؤى إلهیة للتأكید، وال إلى شهادة 3

). 17-10: 7رئیس الكهنة عن دعوته اإللهیة كما فعل عاموس النبي (عا 
. مع بساطته ككارز ریفي یحمل أعماًقا روحیة فریدة، ففي مقارنته بین تقدیم ذبائح وتقدمات كثیرة 4

للعبادة من ِقبل األغنیاء، إال أنه إذ یتطلع إلى ظلمهم للفقراء ُیحسب األغنیاء مصابین بمرٍض عدیم الشفاء (مي 
 ).13-6: 6؛ 3

یتحدث عن أورشلیم التي تسقط تحت السبي فتتحطم، وأخرى . تارة بالمفارقاتسفر میخا حافل . 5
وبالنسبة لألمم التي تجذب األمم إلى الرب، وتخرج منها كلمة اهللا إلى جمیع البشر. یرفعنا إلى أورشلیم الجدیدة 

  لیتمتعوا بالبركات اإللهیة.اإلیمانتارة یتحدث عنهم وقد سقطوا تحت الغضب اإللهي، وأخرى وهم قادمون إلى 

 Ïقائمة بخطایا األمة
 مع ما تحمله من مزج عبادة اهللا الحّي بالعبادة الوثنیةیحدد میخا النبي خطیتین رئیسیتین وهما 

 وقهر الفقراء واستغاللهم. وممارسة الظلمرجاسات، 
 ).16: 6؛ 7: 1. عبادة األوثان (1

 ).1: 2. تدبیر الشر (2

). 2: 2. الخداع، الشهوة، العنف (3
 ).2: 2. الطمع (4

 )2: 2. الظلم (5 

 ).2: 7؛ 12: 6؛ 10: 3؛ 2: 2. العنف (6

 ).9: 2. طرد األرامل من بیوتهن (7

 ).11، 6: 2. تشجیع األنبیاء الكذبة (8

 ).3-1: 3. فساد الحكام:  بغض الخیر وحب الشر (9

 ).7-5: 3. فساد األنبیاء: االستخفاف بالعدالة، وتحریف الحق (10

1 The Collegeville Bible Commentary, Minnesota, 1989, p. 509-510. 
2 Cf. Henerietta Mears: What the Bible is All About, chapter 23. 
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 ).11: 3. فساد الكهنة (11

 ).3: 7؛ 11، 9: 3. الرشوة (12

 ).11-10: 6. عدم األمانة (13

اقتباسات من میخا 
). 12: 3 عن میخا 18: 26. اقتبس منه شیوخ یهوذا (إر 1
 ).2: 5؛ مي 6-5: 2. المجوس القادمون إلى أورشلیم (مت 2

 ).6: 7؛ مي 36-35: 10. رب المجد یسوع عند إرساله االثني عشر (مت 3

مملكة اهللا 

 ) 2-1: 4عاصمة مملكة المسی�ا المخلص أورشلیم .(
 ) 2: 4مملكة جامعة مسكونیَّة.( 

 ) 3: 4شریعتها السالم المسیاني.( 

 ) 4: 4إمكانیاتها: رخاء.( 

 ) 2: 4؛ 5: 4سمتها: البّر.( 

 Îمیخا النبي وٕاشعیاء النبي
  . عاًما18 أو 17 بدأ نبوته بعد أن بدأ إشعیاء بـ

  كان 10-5: 8؛ 6-2: 4؛ 5-1: 2؛ 1بینما كان ما یشغل إشعیاء النبي هو العاصمة أورشلیم (إش ،(
".  "نبي الشعبمیخا النبي متعاطًفا بجاذبیة خاصة نحو بیت لحم، فكان 

  مرتبًطا بقوة بالعاصمة وهیكلها، ملًما بالعمل السیاسي الخاص بأمَّته، رجًال أرستقراطًیا كان إشعیاء النبي
شاعًرا قدیًرا، أما میخا النبي فكان قروًیا، أقل رقة من إشعیاء، یمیل أسلوبه إلى الخشونة، وذلك بحكم كونه 

فالًحا. ینتقل من موضع إلى آخر، ومن شخص إلى آخر دون مقدمات. حًقا یكتب أحیاًنا بلهجة عنیفة وفي 
جسارة، لكنه یحمل قلًبا مملوء مرارة وحزًنا، فیكتب أحیاًنا بلغة الحب والحنو. 

 نت تكمن وراء كلماته تجربة شخصیة مرة. اكان میخا النبي فقیًرا عانى مع إخوته الفقراء من ظلم األغنیاء. وك

  أما بالنسبة لمیخا النبي فهي سلب الفقیر 4: 4الخطیة في ذهن إشعیاء النبي هي تدنیس هیكل الرب (إش ،(
). كان إشعیاء كارًزا باإلیمان الذي 9-8: 2المدین رداءه، وطرد نساء شعب اهللا من بیوتهن المبهجة (مي 

یتطلب حفظ ما یلیق بقداسة یهوه السریة. أما میخا فكان نبًیا للعدالة اإللهیة لحفظ حقوق المساكین. 

 Ïمیخا النبي وعاموس النبي
 في أشیاء كثیرة.. لقد همیخا النبي عاش في منطقة مجاورة لبیت عاموس "تقوع"، إنما شابهأن لیس فقط 

. كل من النبیین الریفیین هاجم redivivus Amos  "مبعوث عاموس إلى الحیاةي بروح عاموس حتى ُدعتأثر
 (الظلم االجتماعي) في أیامه. حیث كان األغنیاء یسیئون استغالل الفالحین االقتصاديالفساد االجتماعي 

1 The Collegeville Bible Commentary, Minnesota, 1989, p.  511. 
2 The Jerome Biblical Commentary, London, 1970, p.283. 
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یامهما. لقد دبت الرشوة أیًضا الوضع الدیني المؤلم في أ وٕانما هاجما ،الفقراء. لم تقف رسالتهما عند مقاومة الظلم
بة والقضاة. هذا وقد توقفت العبادة عند الشكل الخارجي وتقدیم ذبائح حیوانیة وتقدمات ذ الكواألنبیاءبین الكهنة 

بدون حیاة مقدسة، واهتمام بالوصیة اإللهیة. 

وحدة السفر 
تطلع أغلب الدارسین إلى السفر بكونه من وضع میخا النبي (بوحي الروح القدس)، غیر أن الدارس 

Ewald من وضع نبي آخر غیر معروف جاء في أیام حكم منسَّى، 7-6 ومن أخذ برأیه حسبوا األصحاحین 
حاسبین أن طابع األصحاحین مختلف عن طابع األصحاحات الخمسة األولى.  

) ُكتب بعد السبي، وذلك 20-7: 7 أن ما ورد في (مي Stade وستاد Wellhausenظنَّ ویلهوسن 
).  66-40للتشابه بین هذا النص وما وردد في (إش 

 من وضع میخا النبي، إذ یستصعبون قبول القلم الذي سجل في 5-4أنكر البعض أن األصحاحین 
األصحاحات الثالثة األولى تحذیرات وتوبیخات عنیفة هو بعینه ُیسجل رؤیة جبل بیت الرب المجید في آخر 

). بهذا القول نقیم من میخا مصلًحا اجتماعًیا أكثر منه رجل اهللا 5) والوعود اإللهیة الفائقة (ص 4األیام (ص 
الذي یفتح أبواب الرجاء للنفوس الساقطة بعد أن یكشف بوضوح عن خطورة فسادهم. 

: Ïعن وحدة هذا السفر، ذاكًرا االعتبارات التالیةوآخرون)  (John Howard Ravenدافع رافن 
) السفر مًعا بكونه من وضع كاتٍب واحدٍ . ویرى البعض 1: 6؛ 1: 3؛ 2: 1" (اسمع. یربط تعبیر "1

أن السفر ینقسم إلى ثالثة أقسام یبدأ كل قسم بهذه الكلمة. اعتمد النقاد في حججهم بصورة رئیسیة على مقتطفات 
مقتبسة من السفر ولیس على السفر ككل، معتمدین على ما قدمه النبي بصورة مختصرة عن نبواته التي دامت 

  عاًما.50قرابة 

) یؤكد أن األصحاحین من وضع میخا 66-40) و (إش 7-6. یرى رافن أن التشابه بین (مي 2
  سجلها إشعیاء.66-40معاصر إشعیاء، حیث أن األصحاحات 

. لعل االختالف في األسلوب یرجع إلى طول مدة خدمة میخا النبي التي قاربت من الخمسین عاًما، 3
 حتًما حدث عبر هذا الزمن تغیرات تاریخیة وفكریة وروحیة، فجاءت كتابته تحوي اختالفات في األسلوب.

  یكشف عن تشابه لكتابات في أیام میخا أو قریبة منها:7-4. ما ورد في أصحاحات 4

 .4-2: 2إش   مع3-1: 3قارن  مي 

. 10: 3 مع یوئیل 3: 4       
. 24: 24 مع إش 7: 4       
. 3: 21؛ 8: 13إش   مع 9: 4       
. 18: 23؛ 16-15: 41 مع إش 13: 4       
. 6: 9 مع إش 5: 5       
. 8: 2 مع إش 13: 5       
. 2: 12؛ 1: 4 مع هوشع 2: 6       
. 10: 2 مع عاموس 4: 6       
. 11: 1 مع إش 7: 6       

1 J.H. Raven: Old Testament Introduction, 1910, p. 229 ff. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


. 6: 6؛ هوشع 17: 1 مع إش 8: 6       
. 7: 12 مع هوشع 11: 6       
. 10: 4 مع هوشع 14: 6       
. 10: 9؛ هوشع 13: 24 مع إش 1: 7       
. 1: 57 مع إش 2: 7       
. 18: 4؛ هوشع 23: 1 مع إش 3: 7       
. 17: 2 مع یوئیل 10: 7       
. 11: 9  مع عاموس 11: 7       

 أقسام السفر
)، حیث یركز على صدور حكم اهللا الوشیك حدوثه مع لوٍم شدیٍد ٣-١مي ( نبوات تأدیبیة: القسم األول

موجه ضد قادة الیهود. 

  (عاصمتها السامرة) إذ حّل بها الخراب في السنة السادسة لحزقیا كما حّل بها الخراب إذ سقطت إسرائیل
یهوذا (عاصمتها أورشلیم) في الشر بواسطة أشور بكونها أخطر عدو إلسرائیل في ذلك الحین. كما سقطت 

إنه  لم یرد الرب تأدیبهما إال بعد أن ُیشهد الشعوب علیهما. مع التأدیب یكشف اهللا عن سبب الداء لیشفي.
لیس باإلله اآلمر الناهي، لكنه یحب أن یحاجج اإلنسان ویتفاهم معه!  

 ) 3 :1 حین یؤدب یكون كمن یخرج من مكانه .(

 ) 1)، وسنحاریب على یهوذا (6 ،4 :17مل  2؛ 7-5 :1 للتأدیب سمح بنصرة شلمناصر على السامرة: 
) وسمح بدمار أورشلیم. 6 :3)، وأوقف روح النبوة (3 :18مل  2 ؛9-16

) حیث تعمل النعمة اإللهیة، ویكشف عن الجانب ٥-٤مي (نبوات مسیانیة مجیدة : القسم الثاني
اإلیجابي الخاص بإصالح صهیون. 

 وقد كشف عن األمراض .فالحاجة إلى المّسیا المخلص إلصالحهما ،إن كان إسرائیل ویهوذا قد فسدا
التي حلت بهما. 

)، أي الكنیسة، بكونه أساس 14 :5)، علیه تقوم المدینة المقدسة (1 :4 هو الجبل المقدس (االمسيَّ . 1
إیماننا. 

).  2 ،1 :4یفتح الباب لألمم (. 2
). 11-10 :5 ؛ 5-3 :4یهب السالم الداخلي (. 3
یهتم بالظالعة (العرجاء) والمطرودة والضعیف. . 4
). 8 :4یملك على صهیون (القلب) أبدًیا (. 5
  ال كمسببة، وتنطلق إلى بابل،یدعو الكنیسة أن تخرج كما مع المسیح إلى البریة لكي تغلب إبلیس. 6

). 10 :4بل كغالبیة ومنتصرة (
)، یحمل 8 :5مي ) "كاألسد بین وحش الوعر" (2-1 :5 (ةبمولود بیت لحم أفراتیصیر المؤمن . 7

). 10 :5روح النصرة، لكن لیس بأسلحة بشریة: "إني أقطع خیلك من وسطك وأبید مركباتك" (
)، تتحول القضیة إلى ضد إسرائیل بسبب كسرهم للعهد ٧-٦ (مي  دعوى قضائیة إلهیة:القسم الثالث
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. یحاججهم  ُیسر بأناإللهي، في دعواه
هل ُیسر الرب یؤكد لهم أنه ال ُیسر بحرفیات العبادة وال التقدمات في ذاتها، إنما یطلب القلب: " •

بألوف الكباش، بربوات أنهار زیت؟! ماذا یطلب منك الرب إّال أن تصنع الحق، وتحب الرحمة وتسلك متواضًعا 
). 8 ،7 :6؟!" (مع إلهك

). 11-9 :6 یوضح أیًضا أن شرنا هو علة التأدیب ( •
-7 :7( والرجاء في القیام من السقوط)، 6 ،5 :7 (بالعبادة الخفیة مقابل محبته لنا یطالبنا اهللا  •

). 20-18 :7 (والتسبیح له) 10
بدأ السفر بتأدیب األمة المنقسمة إلى مملكتین سادهما الفساد، وانتهى بشعٍب واحٍد مجیٍد، هو كنیسة 

المسیح مخلص العالم كله! 
ینتهي السفر بصالة ألجل إصالحهم وٕاعالن مراحم اهللا. 

"من هو مثلك غافر اإلثم وصافح عن الذنب لبقیة میراثه؟! 
ال یحفظ إلى األبد غضبه، فإنه ُیسر بالرأفة. 

یعود یرحمنا، یدوس آثامنا، 
وُتطرح في أعماق البحر جمیع خطایاهم" 

 )19-18 :7(مي 
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من وحي میخا النبي 
نعمة عجیبة! وقائد عجیب! ومدینة عجیبة! 

  ،ترتعب نفسي في داخلي
حین یكتشف میخا نبیك عن بشاعة الخطیة ومرارتها. 

أشعر بالعار والخزي، 
ر عارًیا! يصفأ عني ثوب الٌبر،  الخطیةنزعت

 نفسي! رمرتوتفقدني عذوبة الحیاة، فت
وتحرمني من الحریة الداخلیة، فأسلك كأسیرٍ ! 

تسلبني قوتي، فأخور تماًما! 
، فأفقد طعم الحیاة. شيءٍ تسلبني كل 

 وبهیة. ، وقدیرة،لكن نعمتك غنیة 
تحطم ظلمة خطایاي، فأصیر بها مشرًقا. 

 فامتلئ فرًحا! ،تهبني روح القوة والنصرة
 فأنطلق ألستقر في أحضانك. ،تقدم لّي الحریة

أمام اآلب السماوي. تسترني ببٌرَ◌ك، فأتراءٌى، 
ُأسبح مع السمائیین. تكسوني بالمجد السماوي، ف

  ! ٌتحطم الخطیة روح القیادة في
تحطم عقلي وقلبي وٕارادتي وكل طاقاتي! 

 لتصیر أنت قائدي! ،لكنك نزلت إلى بیت لحم
عجیب یا أیها القائد السماوي. 

وأنت القائد تهبني روح القیادة الفٌعالة! 
أعیش بك قوًیا، ال أعرف روح الفشل! 

بك أسلك كقائٍد حٍي فأعبر المعارك منتصًرا. 

 ب السامرة وأورشلیم. حهوذا میخا نبیك ینت
 یصرخ بال انقطاع. ،في مرارة یسیر عارًیا وحافًیا

أراه في حبه یشارك شعبه الذي في طریقه للسبي! 
یئن مع أنات الكل! 

لكنك كشفت له عن مدینة جدیدة على رأس الجبال! 
دخلت به إلى أورشلیم العلیا! 

حملته إلى العالم الجدید! 

  ،حًقا یا لها من نعمة إلهیة عجیبة
وقیادة مسیانیة غالبة وقویة، 

ومدینة جدیدة سماویة! 
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القسم األول 

 
 
 
 

نبوات تأدیبیة 
 3-1مي 
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لُ   َاَألْصَحاُح اَألوَّ

 محاكمة علنیة
لیس مثل الخطیة في بشاعتها! 

یبدأ هذا السفر بتصویٍر مرٍّ عن الخطیة، كیف ال یطیقها اهللا، ألنها ال تلیق بشعبه إذ یریده أیقونة حیة 
ما  كما یكشف عن فاعلیة الخطیة في حیاة شعبه، إذا بطبیعتها مدمرة تماًما. لكن قدر له، بكونه اهللا القدوس.

لظلمة والمشرق بنوره اإللهي على شعبه لیكشف عن هذه الصورة القاتمة یبرز دور اهللا الغافر الخطایا، المبدد 
م منهم كنیسة سماویة مجیدة متهللة. يقيل

یفتتح میخا النبي سفره بعرٍض للدینونة القادمة لتأدیب الشعب، مثله مثل بعض األنبیاء كعوبدیا. وقد 
جعل من األرض كلها مسرًحا للمحاكمة، وطلب من الشعب أن یستمع إلى االتهامات الموجهة ضدهم. 

یبدأ السفر بدخول اهللا مع شعبه سواء إسرائیل أو یهوذا في القضاء أمام شعوب األرض كلها. وقد 
استدعى األمم للحضور في دار القضاء. فمن جانب لیكشف عن موقفه كخالٍق لكل البشریة ومخلٍص للجمیع، 

. بهذا یفتح الباب أمام األمم )4: 2تي  1 معرفة الحق یقبلون (إلىجمیع الناس یخلصون و ُیرید أن الذيفهو 
لیدركوا أنه إله الجمیع، ینتظر قبولهم اإلیمان، لینعموا بغنى نعمته الفائقة. ومن الجانب اآلخر یكشف اهللا عن 

بشاعة الخطیة التي تصدر عن الذین ُدعي اسم اهللا علیهم، فإنها عثرة لألمم، وبسببها ُیجدف على اسمه. 
)، 5-3(مي للرؤساء والقضاة )، وبعد ذلك 2-1 (مي للشعب أوالً ال نعجب إن قدم رسالته اإللهیة 

ألنه إن أقام رؤساء ). یبدأ بالشعب 7-6 أو الشعب الذي یقبل اإلیمان الحّي العملي (مي للبقیة المقدسةوأخیًرا 
. ولعله یود أن یؤكد للشعب أنه وٕان أخطأت القیادات وقضاة فمن أجل الشعب، ال الشعب ألجل القیادات

السیاسیة والمدنیَّة والدینیَّة، فهذا لن یبرر انحراف الشعب وسقوطه. حتًما ُتدان القیادات بطریقة مضاعفة، ألنهم 
معثرون للشعب، لكن یلیق بالشعب أال یبرر خطأه. 

بدأ بالشعب الساقط وانتهى بالشعب المقدس بالمسیح المخلص، لیؤكد أنه جاء ألجل الخطاة لكي 
یقدسهم شعًبا مختاًرا له. 

]. 4-1. خروج الرب للمحاكمة  [1
]. 7-5. االتهامات    [2
]. 9-8. رثاء مّر على أورشلیم  [3
]. 11-10. مرارة الخطیة   [4

. خروج الرب للمحاكمة 1
 َقْوُل الرَّبِّ الَِّذي َصاَر ِإَلى ِمیَخا اْلُموَرْشِتيِّ 
 ِفي َأیَّاِم ُیوثَاَم َوآَحاَز َوَحَزِقیَّا ُمُلوِك َیُهوَذا 

 ]1[. الَِّذي َرآُه َعَلى السَّاِمَرِة َوُأوُرَشِلیمَ 
" أو "كلمة یهوه": یؤكد النبي أن ما ینطق به وما یكتبه لیس من عنده، إنما هو رسالة یهوه "قول الرب

تحمل سلطاًنا إلهًيً◌ا. لقد وجه یهوه هذه الرسالة إلى نبیه میخا لیعلنها للشعب كما للقادة. 
جاء اسم النبي كغیره من األنبیاء مثل هوشع ویوئیل وعوبیدیا یكشف عن رسالته. فكلمة "میخا" كما رأینا 
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 یرى أن معناها "واحد مع اهللا". وكأن النبي یتحدَّى القدیس أمبروسیوس" وٕان كان لیس مثل یهوهمعناها "
 لیس مثل یهوه، إنه ال ُیقاوم!األنبیاء الكذبة واألشرار المعاندین والمقاومین أنه 

" في العبریة تعني "ممتلكاتي"، لهذا یرى في میخا من یملك المسیح أو ةشمور كلمة "القدیس جیرومیرى 
 بل یود أن ، بالمحاكمة العلنیة من قبل اهللا نفسه، ففي دعواه وٕان أٌدب ال ینتقمأ فإن كان سفر میخا قد بدالوارث معه.

 یؤهلنا للمیراث األبدي والمجد السماوي.

 "من ابن الوارث: معناها "واحد مع اهللا" أو كما نجد في موضٍع آخر "واحد هو ابن المورشتي"، أي "میخا ."
). ذاك الذي هو الوارث یود لنا ٢٧: ١١هو الوارث إالَّ ابن اهللا، القائل: "كل شيء قد ُدفع إلّى من أبي" (مت 

 أن نكون شركاء في المیراث.
حسًنا تسأل: من هو میخا؟ إنه لیس من الشعب، لكنه مختار لیقبل نعمة اهللا، یتكلم خالله الروح القدس. 

یبدأ بعصر ملوٍك بدأ نبوته في أیام یوثام وآحاز وحزقیا، ملوك یهوذا. لكن هذا الترتیب لتقدم الرؤیا له معناه، إذ 
. Îأشرار وینتهي بملٍك صالحٍ 

القدیس أمبروسیوس 
"، فال یعني رؤیة جسدیة، إنما رؤیا روحیة بالعقل، فقد فتح روح الرب عینّي میخا الذي رآهأما قوله "

إلدراك الرسالة التي یلتزم أن یشهد بها ویعلنها للشعب. 
لقد تنبأ میخا في عصر آحاز الذي یعتبر أحد أشر ملوك یهوذا، كما تنبأ في عصر حزقیا رجل 

 ولكنه فتح باب التعزیات للنفوس ،. في عصر آحاز لم یخَش أن یتحدث عن تأدیبات اهللا لیهوذاي التقاإلصالح
 الروحي الداخلي. فمع تغیر اإلصالحفي عهد التقي حزقیا تحدث عن ضرورة والمقدسة الراجعة إلى الرب. 

 كما ال تغلق باب الرجاء أمامهم، وال ُتسر باإلصالحات ،اهن األشرارد اهللا ثابتة ال ت كلمةظروف األزمنة تبقى
الخارجیة دون الدخول إلى األعماق. 

 ِاْسَمُعوا َأیَُّها الشُُّعوُب َجِمیُعُكمْ .
 َأْصِغي َأیَُّتَها اَألْرُض َوِمْلُؤَها.

، َوْلَیُكِن السَّیُِّد الرَّبُّ َشاِهدًا َعَلْیُكمُ 
 ]2السَّیُِّد ِمْن َهْیَكِل ُقْدِسهِ . [

ذانها آذانهم عن االستماع لصوت الرب قدم الدعوة لألرض كي تفتح آإذ صم كثیر من شعب اهللا 
 واسحق إبراهیم من المشارق والمغارب ویتكئون مع سیأتونن كثیرین إوتسمع له. وكما قال السید المسیح: "

. )11: 8 (مت "ویعقوب في ملكوت السماوات
: 32؛ تث 2: 1اهللا المحب لخلیقته السماویة واألرضیة كثیًرا ما یستدعیهم لإلصغاء إلى كلمته (إش 

)، یطالبهم أن ینصتوا إلیه بآذان صاغیة، حتى حینما یحاكم شعبه، فإنه یود أن یكشف أسرار معامالته مع 1
خلیقته للجمیع. لیس لدى اهللا محاباة، إن أخطأ شعبه یطالب األمم لحضور محاكمتهم لعلها تكون درًسا عملًیا 

لقبولهم اإلیمان. 
، أي من السماء المكرسة له بكونه القدوس. من هناك هیكل قدسهإنه سید الخلیقة كلها وربها، یتكلم من 

یتكلم مشتاًقا أن تتقدس كل الخلیقة، وتصیر أیقونة حیَّة للقدوس. متى أدَّب أو ترفَّق فغایة القدوس قداسة خلیقته. 

 ") "الحظ كیف أنه ال یتطلع إلى أي موضع بحماٍس كهذا. 3: 4 تس 1ألن هذه هي إرادة اهللا قداستكم ...(

1 Letter, 45. 
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 (عب " التي بدونها لن یرى أحد الربوالقداسةاتبعوا السالم مع الجمیع "فإنه یكتب عنه في موضع آخر: 
). لماذا نتعجب إن كان یكتب لتالمیذه عن هذا األمر في كل موضع، ففي رسالته إلى تیموثاوس ١٤: ١٢

في صبر كثیر، ")، وفي رسالته الثانیة إلى أهل كورنثوس یقول: 22: ٥ تي 1ا" (طاهرً احفظ نفسك "یقول: 
. Ï)٦-٥ ٦ كو ٢" (طهارةفي أصوام، في 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

إذ فسد الشعب العاقل وتصرف في غیر تعقٍل ضد خالقه، أراد الخالق أن یوبخهم خالل الطبیعة غیر 
العاقلة فكثیًرا ما استدعٌى األرض الجامدة والسماء بكواكبها - على لسان األنبیاء - لتشهد محاكمته لشعبه، فال 

الشمس عن  امتنعتوعجب إن تحركت األرض وتزلزلت حین امتدت ید المخلوق لصلب الكلمة اإللهي المتجسد، 
 .Ðلتبكت الصالبین الجاحدین وتشهد علیهم بالظلمة شعتها أرسالإ

. الخلیقة التي أوجدها اهللا لخدمة اإلنسان صارت شاهدة ضده ومبَّكتة له على عصیانه وفساده
  ،َفِإنَُّه ُهَوَذا الرَّبُّ َیْخُرُج ِمْن َمَكاِنهِ 

 ]3 [. َوَیْمِشي َعَلى َشَواِمِخ اَألْرضِ ،َوَیْنِزلُ 
اعتاد اهللا أن یخرج إلى شعبه فیخرج بهم إلیه، ینزل إلیهم بحبه لكي یرفعهم إلى أحضانه. اآلن إذ 

أصروا على الفساد في عناٍد خرج لكي یحاكمهم ویؤدبهم. 
 على عبادة األوثان إلصرارها ماشًیا على الجبال، لكي یحطم السامرة ،یٌصور النبي اهللا نازًال من السماء

یًضا على األبواب. أا ذسات، وقد تسلل فسادها إلى یهوذا، فقد صارت دینونة یهواوممارستها للرج
نزول الرب ومشیه على شوامخ األرض ُیشیر إلى أمرین: األول أن كلمة اهللا، الخالق والمخلص یخرج 

)، والثاني أن الرب 42: 8كما من مكانه، إذ یقول عن تجسده وتأنُّسه: "ألني خرجت من ِقبل اهللا وأتیت" (یو 
یجلس على عرش رحمته، وٕاذ یؤدِّب بحزٍم یبدو كمن یخرج من مكانه لیحطم كبریاء اإلنسان وتشامخه. وكما جاء 

نه أب سماوي یشتاق أال ُیعاقب، إ. )26: 26إش (" ألنه هوذا الرب یخرج من مكانه لیعاقب"في إشعیاء النبي: 
 أي من الرحمة المملوءة ترفقًا وحناناً . إثمنا وعصیاننا یجعالنه كمن ،ان أّدب إنما یكون كمن خرج من مكانه

 ن یضمنا إلیه لیرجع بنا إلى عرش رحمته.أیخرج من مكانه لیعاقب... حتى في خروجه یطلب 
 ویمَجُ◌د ،سحاب لیدین األشرار المتشامخینلیرى البعض أنه ُیشیر هنا إلى خروج الرب كما إلى ا

 مؤمنیه المتواضعین.

  یبدو أنه نافع لّي أن أضع بجانب ٤٢: ٨لنتأمل اآلن عبارة یسوع: "ألني خرجت من ِقَبْل اهللا وأتیت" (یو .(
هذه الكلمات، الكلمات التالیة من میخا: "اسمع یا شعبي كلماتي، ولتصِغ األرض وملؤها، ولیكن الرب شاهًدا 

في وسطكم، الرب من بیت المقدس. فإنه هوذا الرب یخرج من مكانه ویطأ شوامخ األرض، فتهتز الجبال 
). اآلن تأملوا ما إذا ٤-٢: ١تحته، وتذوب الودیان كالشمع أمام النار، وكالماء المنصب في منحدرٍ " (مي 

كانت العبارة: "إني خرجت من ِقَبل اهللا" تعادل هذه العبارة، حیث أن االبن في اآلب، بكونه في شكل اآلب 
)، كان اهللا في مكانه، فإنه یبدو كما في تناقض أنه یخرج من ِقَبل اآلب وفي ٧-٦: ٢قبل إخالئه لنفسه (في 

. Ñنفس الوقت ال یزال في اهللا

  عندما یتنازل لیعطي اهتماًما بالضعف البشري. هذا یلزم تمییزه خاصة بالنسبة لربنا ینزلُیقال إن اهللا 

1 In Thess., hom 5. 
2 Cf. Theodoret of Cyrus Commentary on Isaiah 1:2. 
3 In John, homily 20: 152-156. 
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-٦: ٢ومخلصنا، هذا الذي إذ "لم یحسب خلسة أن یكون معادًال هللا، لكنه أخلى نفسه وأخذ شكل العبد" (في 
. فإنه "لیس أحد صعد إلى السماء إالَّ الذي نزل من السماء ابن اإلنسان الذي هو في السماء" نزل)، بهذا ٧

) فإن الرب نزل، لیس فقط لكي یهتم بنا بل وأیًضا لیحمل ما هو لنا، إذ "أخذ شكل العبد"، ومع ١٣: ٣(یو 
كونه هو نفسه غیر منظور بالطبیعة، إذ هو مساٍو لآلب، إالَّ أنه أخذ شكًال منظوًرا، إذ "ُوجد في الهیئة 

 .Ï)٧: ٢كإنسانٍ " (في 
العالمة أوریجینوس 

  ،َفَتُذوُب اْلِجَباُل َتْحَتهُ 

 َوَتْنَشقُّ اْلِوْدَیاُن َكالشَّْمِع ُقدَّاَم النَّارِ . 
 ]4َكاْلَماِء اْلُمْنَصبِّ ِفي ُمْنَحَدرٍ . [

 ،إذ یخرج الرب لیحاكم شعبه ال تستطیع أن تقف أمامه الجبال والمرتفعات المستخدمة لعبادة األوثان
 غزو خارجي، فإنه یدوس الرب علیها فتذوب وتصیر تراًبا. وال تقدر أيوالتي تمثل حصوًنا منیعة لحمایتهم من 

 ال یستطیع العظماء الذین یحسبون أنفسهم جباًال شامخة ، إذ تذوب أمامه كالشمع قدام النار،ن تسندهمأالودیان 
 الدفاع أمام اهللا عن شعبه الشریر. ،وال أصحاب الطبقات الدنیا الذین كالودیان

 القبطیة (البحیري): [في مناسبة أخرى إذ كان (تلمیذه تادرس) جالًسا القدیس باخومیوسجاء في سیرة 
مع نفسه في موضع یقرأ سفر األنبیاء اإلثني عشر، جاء إلى النبي میخا. ظهر له مالك الرب وسأله عن هذه 

". قال له: "ماذا تظن في معنى هذه؟ وٕاذ كان متحیًرا في أمرها، منحدر كالماء المنصب مناآلیة من میخا: "
محاوًال أن یفهم، أجابه المالك: "تادرس، لماذا لم تدرك معناها؟ ألیس من الواضح أنه ماء النهر المنحدر من 

]. Ðالفردوس؟" وٕاذ قال المالك هذا لم یعد یراه

  مثل الشمع ال یحتمل االقتراب من النار، والماء المنحدر هكذا یكون كل األشرار عندما یأتي الرب، إذ ینحلون
 .Ñویختفون

 چیروم القدیس

. االتهامات 2
  ،ُكلُّ َهَذا ِمْن َأْجِل ِإْثِم َیْعُقوبَ 

 َوِمْن َأْجِل َخِطیَِّة َبْیِت ِإْسَراِئیلَ . 
 َما ُهَو َذْنُب َیْعُقوَب؟ َأَلْیَس ُهَو السَّاِمَرةَ ! 

] 5 [َوَما ِهَي ُمْرَتَفَعاُت َیُهوَذا؟ َأَلْیَسْت ِهَي ُأوُرَشِلیمَ !
 بكونها مركز عبادة البعل ومنها تسربت العبادة الوثنیة إلى یهوذا. ثم إسرائیلبدأ بالسامرة عاصمة 

 وبعد ذلك ، العبادة الوثنیة، وقد عوقبت السامرة أوًال على ید أشورإلیهاتحدث عن مرتفعات یهوذا حیث تسللت 
 عاصمة یهوذا على ید بابل. أورشلیم

). 13ُیشیر بالمرتفعات هنا إلى عبادة األوثان التي كانت ُتقام هناك وقد حرَّمها الناموس (تث 
لألسف بؤرة الخطیة في المملكتین هما العاصمتان: السامرة وأورشلیم. 

1 In Genesis, homily 4: 5. 
2 Life of Pachomius (Coptic-Bohairic) 1: 155. 
3 Commentary on Micah 1: 1: 4. 
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یَِّة َمَغاِرَس ِلْلُكُروِم   َفَأْجَعُل السَّاِمَرَة َخِرَبًة ِفي اْلَبرِّ
 َوأُْلِقي ِحَجاَرَتَها ِإَلى اْلَواِدي 

 ]6َوَأْكِشُف ُأُسَسَها. [
لت السامرة إلى خراٍب بسبب الحروب  یقدم هنا قضاًء مرعًبا كثمرة طبیعیة إلثم السامرة. لقد تحوَّ

). یسمح اهللا للسامرة أن تتحطم وُتلقى حجارتها في الوادي، فتنكشف أساساتها تماًما. وال 3-1: 21المستمرة (إش 
تزال السامرة إلى یومنا هذا أكوام من الحجارة، لیس فقط على التل، وٕانما حتى في الحقول من أسفل، وقد قام 

علماء اآلثار بالكشف عن أساسات قصور عمري وآخاب. 
لحقول ومن الحجارة. ا كانت تعتز بغناها وكثرة سكانها، تصیر أكوام من نفایات الكروم والتيالسامرة 

ارس الكروم وبعد ذلك أكوام الحجارة، ألن السامرة كانت في غ مًعا لكي ُیلقى بها خارًجا. ولعله بدأ بماجتمعت
 ر حیث تنهاأسوأ، بل وٕالى ما هو ،األصل حقول كروم قبل تعمیرها كعاصمة، وكأنها تعود إلى ما كانت علیه

م حجارة، تفقد طبیعتها كعاصمة ملوكیة لتصیر خراًبا. ا وتتحول إلى أكو،المباني
، َوَجِمیُع َتَماِثیِلَها اْلَمْنُحوَتِة ُتَحطَّمُ 

  ،َوُكلُّ َأْعَقارَِها ُتْحَرُق ِبالنَّارِ 
  ،َوَجِمیُع َأْصَناِمَها َأْجَعُلَها َخَراباً 
، َألنََّها ِمْن ُعْقِر الزَّاِنَیِة َجَمَعْتَها

 ]7َوإَِلى ُعْقِر الزَّاِنَیِة َتُعودُ ! [
تطلع النبي إلى ما بلغته السامرة من حضارة إنما هو خالل عبادة األوثان، كما من أجرة الزانیات، فیلیق 

بتماثیلها المنحوتة أن تتحطم، ألنها ُصنعت خالل أجرة الزواني. 
هیاكل الوثنیة لإلنفاق علیها وألجل زینتها، فإذ تنهار ال إلى اكثیر من الزانیات كن یقدمن من أجرة الزن

 الهیاكل برجاساتها تكون كمن ردت ما استلمته إلى الزانیات. ذهه

. رثاء مّر على أورشلیم 3
یتهدد الخطر أورشلیم، فالجیش األشوري یكتسح السهل الساحلي باتجاه مصر، مقتحًما الموضع الذي 

كان یقطنه میخا، حتى یعبر من مدینة إلى أخرى، ویصل إلى أسوار أورشلیم. لقد وصف إشعیاء النبي ذات 
 20)، بینما وصفه میخا وهو خارج المدینة على بعد حوالي 34-28: 10الموقف وهو ساكن داخل المدینة (إش 

میالً . 
 ِمْن َأْجِل َذِلَك َأُنوُح َوُأَوْلِولُ .

 َأْمِشي َحاِفیًا َوُعْرَیاناً . 
 ]8 [ي.َأْصَنُع َنِحیبًا َكَبَناِت آوَ 

إذ ینتحب النبي إسرائیل ال یكف عن البكاء والصراخ حتى یصیر صوته كصوت بنات آوي، وكصوت 
صغار النعام األنثى. 

كان األسرى ینقادون حفاة وعرایا، هكذا تمررت نفس النبي، فصار كأسیر للحزن، فقد ثیابه وحذاءه، 
لیسیر في الطریق حافًیا وعریاًنا. 

سبق فمشى إشعیاء النبي حافًیا وعریاًنا لمدة ثالث سنین كأمر الرب آیة وأعجوبة على مصر وكوش 
 ). 4- 2: 20نبوة عن سبیهما على ید أشور (إش 
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  مشُى إشعیاء عریاًنا بدون خجل كرمٍز للسبي القادم. إرمیا ُأرسل من أورشلیم إلى الفرات، وترك منطقته تفسد
. Ï)... إنه یحث البشر على التوبة7-6: 13لشعبه (إر  المعادیین آلشوریینا بین ینفي محلة الكلداني

القدیس جیروم 

  سبي إخوتنا یجب أن ُیحسب كأنه سبینا نحن. أحزان الذین في خطر هي أحزاننا. یلزمكم أن تتأكدوا بأنه
. Ðیوجد جسم واحد لوحدتنا. لیست محبتنا وحدها بل وأیًضا تدیننا یدفعنا ویشجعنا أن ننقذ أعضاء أسرتنا

 القدیس كبریانوس 
من یتطلع إلى میخا النبي الباكي النائح وهو سائر عارًیا من ثوبه الخارجي، حافي القدمین یستخف به 

كفالٍح عاٍر وحافٍ . لكن السماء تتطلع إلیه فترى في دموعه وصرخاته وعریه وحفیه صورة الحب الرائع الذي یرى 
 . وكما یقول القدیس بولس:همسو، ویشاركهم مرارة نف معهم سنة تقریًبا مسبًیا، فُیحسب نفسه مسبًیا150شعبه بعد 

 ،). وقوله: "من یضعف3 :13 كأنكم مقیدون معهم، والمذلین كأنكم أنتم أیًضا في الجسد" (عب ،"اذكروا المقیدین
 ).29: 11كو  2 وأنا ال ألتهب؟" (،وأنا ال أضعف؟ من یعثر

، َألنَّ ِجَراَحاِتَها َعِدیَمُة الشَِّفاءِ 
 َوَنْوحًا َكِرَعاِل النََّعامِ . 

  ،َألنََّها َقْد َأَتْت ِإَلى َیُهوَذا
 ]9َوَصَلْت ِإَلى َباِب َشْعِبي ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [

فساد السامرة وعبادتها لألوثان انتشر في إسرائیل، وتسلل إلى یهوذا، حتى بلغ أبواب أورشلیم، فشاركتها 
شرَّها.  

صارت الجراحات عدیمة الشفاء، على المستوى الروحي واالجتماعي والسیاسي؛ هذا ما أصاب أورشلیم. 
" في الشرق ُیشیر إلى رجال الدولة العاملین مع الملك وٕالى مشیریه، كانوا یجتمعون باب المدینةكان "

عند باب المدینة. وقد استمر هذا حتى في أیام األتراك، فكان السلطان التركي بحاشیته یدعى "الباب 
.  Sublime Porteالعالي"

. مرارة الخطیة 4
إلى عشرة مدن، الخمس مدن األولى شمال أورشلیم، واألخیرة جنوب غرب أورشلیم أو میخا النبي ُیشیر 

جنوبها. وكأن الدمار سیحل ال بأورشلیم وحدها، وٕانما بالمدن المحیطة بها أیًضا. هذه المدن جمیعها وثنیة. 
 فسیحل الدمار بالكل، ماداموا مصرِّین على شرهم. 

 تكشف عن دور الخطیة وبشاعتها في حیاة ،عضها تحمل أسماء رمزیةبیرى بعض الدارسین أن 
الجماعة كما في حیاة اإلنسان المصمم على شره. 

: یطلب النبي من سكان أورشلیم حین یحل بهم السبي بعد قرن ونصف االَّ یخبروا مدن ُمعثرة. 1
]، وأالَّ یبكوا أمام سكانها، فقد صاروا عثرة لهم. هذا وكلمة 10جت وعكاء بما حٌل بهم [ فلسطین الوثنیة مثل

" مشتقة من الكلمة العبریة التي تعني بكاءً .  عكاء"
 الُمعدة للمؤمن یتمرغ اإلنسان المصمم على شره في التراب، ء عوض السما:الترابعودة إلى . 2

]. 10 [عفاًرا یصیر  هكذا وٕالى تراب تعود"،،فیسمع الصوت اإللهي: "أنت تراب

1 Letter to Marcella, 40:1. 
2 Letter 62 : 1. 
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  شيءٍ  مثل الشعور بالخطیة، ولیس من أسفل َيٌ◌ثقل النفس ویضغط علیها وینزل بها إلى شيءٍ لیس من 
. Ï ویصعد بها إلى األعالي مثل بلوغ الَبٌ◌ر والفضیلةأجنحةیهبها 

القدیس یوحنا ذهبي الفم 
" تعني جماًال، فالخطیة تسلب اإلنسان ثوب الُبر فتصیر شافیر: إن كانت كلمة "سلب ثوب الٌبر. 3

] عوض جمال النفس الداخلیة. 11شافیر عریاًنة وخجلة [
" تعني "مدینة القطیع". فإذ ُیفاجأ الشعب كقطیع غنم بالكارثة التي انانص: كلمة "شٌدَ◌ة مفاجئة. 4

فمن هول المفاجأة ال یخرج من المدینة، بل یسیر الكل حول بعضه البعض، فیتخبط  ،هكثمرة لخطایابه تحل 
الجمیع. ولعله یحدث هذا بسبب حلول الكارثة على مستوى الجماعة كلها. 

مكانه، لیس من یخرج إلى جاره في . فالكل یقف "" معناها "مكان قریبهأیصل: كلمة "كارثة عامة. 5
القریب یطلب نجدته، إذ تحل الكارثة على الجمیع. 

 ینعم بالخیرات والملذات بممارسته هنأ" معناها "مرّ ". فقد یظن الشریر ماروث: كلمة "مرارة النفس. 6
الشر والخطیة، لكن سرعان ما یفقد خیراته وتتحول حیاته إلى مرارة ال ُتطاق. 

 من أكثر مدن یهوذا حصانة، تظن أن العدو لن الخیش: فقد كانت هدم الحصون وفقدان األمان. 7
). یحاول 2-1 :36اریب یحاصرها، ویرى اقتحامها (إش نحیقدر أن یقتحمها. لكن میخا النبي یرى بعین النبوة س

 ؟ لقد سیقوا إلى السبي.أینرجالها الهروب بمركباتهم وخیلهم، ولكن إلى 

  كما أن الذین یخرجون من السجون األرضیة ُیحضرون مربوطین بقیودهم إلى موضع المحاكمة، هكذا كل
. Ðالنفوس المقیدة بسالسل خطایاهم المتنوعة ُیقادون إلى كرسي الحكم الرهیب

  رتبًكا بشئونه غیر المحصیة، ال تحسبوه غنًیا بل في هذا هو بائس. فإنه بهذه القیود معندما ترون الغني
 بآالف رتبطتحت سلطان سٌجان قاسٍ : هو محبة الغني الشریرة. بهذا ال ُیسمح له باالنطالق من السجن، بل ي

القیود والحراس واألبواب والمزالج (أقفال)، وحینما ُیلقى في السجن الداخلي تقتفي أثره لیشعر بلذة في هذه 
. Ñالقیود، حتى ال یجد أي رجاء في الخالص من الشرور التي تضغط علیه

القدیس یوحنا ذهبي الفم 
 تعطي هدایا رشة جتوم: حتى مدینة النبي نفسه البشریة المجردة لیس من خالص بالحكمة. 8

لتملق الفلسطینیین لمساعدتها، ولكن بال نفع. 
نخدع الشعب بواسطة األنبیاء ا فقد ،" معناها "أكذوبة" أو "خداع"أكزیب: كلمة "أكاذیب وخداع. 9

أكزیب الَكذبة، فظنوا أنهم في سالم وأمان، لكن سنكشف خداعهم بعد فوات األوان. تصیر میراثًا للعدو، تقترن 
 نفسها تصیر میراثًا للعدو. مریشة لكن تكتشف عجزها عن المساعدة، إذ بمریشة

: حیث یهرب العظماء والنبالء إلى عدالم، المشهورة بكهوفها. یحاولون االختفاء في ضیاع المجد. 10
ا محبوًسا فیها. ذالكهوف، فیصیر مجد یهو

 وذلك ،: كان من العادات القدیمة قص الشعر، خاصة بالنسبة للبنات والسیداتمناحة ال تنقطع. 11
عند موت شخص عزیز لدیهم، وعندما یحملون إلى السبي. فالقرعة هنا ُتشیر إلى عدم التعزیة كمن فقد أعز من 

لدیه أو سیق كمسبيٍ . 

1 Homilies on Matthew, homily 38:2. 
2 Homilies on Matthew, homily 14:6. 
3 Homilies on Matthew, homily 14:6. 
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 َال ُتْخِبُروا ِفي َجتَّ َال َتْبُكوا ِفي َعكَّاءَ . 
 ]10َتَمرَِّغي ِفي التَُّراِب ِفي َبْیِت َعْفَرةَ . [

التمرغ في التراب یشیر إلى شدة الحزن. 
سم عبري معناه "تراب". تقع بیت عفرة في منحدر جبال یهوذا ال ُیعرف موقعها بالتحدید، یرى ا عفرة

بة بین الخلیل وجبرین.  ي هي الطأنهاج. سیمونز أنها وادي العفر بین الدویمة وتل الدوار. ویرى البعض 
 ُاْعُبِري َیا َساِكَنَة َشاِفیَر ُعْرَیاَنًة َوَخِجَلةً .

 السَّاِكَنُة ِفي َصاَناَن َال َتْخُرجُ .
] 11. [َنْوُح َبْیِت َهَأْیِصَل َیْأُخُذ ِعْنَدُكْم َمَقاَمهُ 

 اآلن هاجمیل"، وهي مدینة في یهوذا، یرى البعض أن" معناه يسم عبرا Shaphir, Saphir: شافیر
تل السوافیر التي تقع على بعد ثالثة أمیال ونصف جنوب شرقي أشدود، وُیرجح آخرون أنها "خربة الكوم" 

Kherbet el-Kom القدیم. االسم غربي حبرون، وهي تقع في وادي "السفار" الذي یتردد فیه صدى 
یشبه هذه المدن بامرأة تفقد كل إمكانیة للتستر، فتسیر بین الرجال عاریة وخجلة. إنها ُتقاد كمسبیة في 

عاٍر شدیٍد، وال یستطیع رجل ما أن یتحرك لیخلصها من العدو العنیف. 

  لیتنا نتخلص من قذارة الخطیة، فیظهر الجمال األول الذي للفضیلة. یقول داود النبي في المزمور: "یا رب
). لنتّطهر حتى تظهر صورة اهللا فینا، وهذا هو ما یریده اهللا مّنا، أن 8: 29بجمالك أعطیت جمالي قوة" (مز 
. Ïنكون بال دنس وال نقص وال عیب

القدیس دوروثیؤس 
.  یرى البعض أنه النبي یلعب باللفظ لیعطي معنى رمزًیاZaanan صانان

 ال تخرج من بیتها بل تكمن في رعٍب تنتظر مصیرها المْر، حیث یهجم علیها صانانالساكنة في 
الغازي ویسبیها. 
 أنها. قیل  أو "بیت االنفصال"سم عبري معناه "المكان القریب"ا: Beth-ezel هأیصل بیتمدینة 

 غالًبا ما ، جنوب غربي حبرون وتبعد حوالي میلین شرقي تل بیت مریم.Deir el-Asal دیر أألصل  أو"أصل"،
نة، ستقاوم الغازي، لكن شعبها یبكون على ما حّل بإخوتهم في المدن األخرى، فیعیون من كثرة  كانت محصَّ

النوح. 
  ،َألنَّ السَّاِكَنَة ِفي َماُروَث اْغَتمَّْت َألْجِل َخْیَراِتَها

 ]12َألنَّ َشرًّا َقْد َنَزَل ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ ِإَلى َباِب ُأوُرَشِلیمَ . [
 هو لعب االسم: تقع في یهوذا الغربي، وربما كانت نفس "معارة". یرى البعض ان هذا Maroth ماروث

. Beit-Ummar) لتعطي معنى المرارة، وأنها ُتدعى حالًیا بیت عمر 59 :159لفظ "معارة" (یش ب

  أمور النعمة یصاحبها فرح وسالم ومحبة وحق... أما أشكال الخطیة فیصاحبها اضطراب ولیس محبة وال
. Ðفرح نحو اهللا

القدیس مقاریوس الكبیر 

Ï تأمالت في مدیح للقدیس غریغوریوس النزینزي. 
Ð 3 :7 عظة. 
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 ًدا من كل اكثر فسأیصیر ما نه عندما تسبیه خطیة إإن كان من األشراف، فونسان غنًیا، اإل إن كان ماذا
 بربریة، هيكثر الناس بؤًسا، هكذا بالنسبة للخطیة، إذ أ قد أسره البرابرة یصیر انسان ملكً اإلفساد. فإن كان 

، فتقوم الخطیة بدور الطاغیة لتحطم كل من األسرر أسیرة ال تعرف كیف تتخلص من يصتوالنفس التي 
. Ïیلتصق بها

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 ُشدِّي اْلَمْرَكَبَة ِباْلَجَواِد َیا َساِكَنَة َالِخیَش . 

ُل َخِطیٍَّة ِالْبَنِة ِصْهَیْونَ  ، ِهَي َأوَّ
 ]13َألنَُّه ِفیِك ُوِجَدْت ُذُنوُب ِإْسَراِئیلَ . [

ل ت). كانت ُتعرف ب39، 33 :15: مدینة محصنة تقع في سهول یهوذا (یش Lachish الخیش
 جنوب 11 میًال شمال شرقي من غزة وأحد عشر میًال شماًال شرقي من غزة و16 تبعد حوالي التيالحصٌى 

غربي من بیت جبرین.  
 أن تهرب من الغزو القادم علیها، ألنها أول من دفعت صهیون Lachish الخیشُطلب من ساكنة 

على ارتكاب الخطیة. 
 ِلَذِلَك ُتْعِطیَن ِإْطَالقًا ِلُموَرَشِة َجتَّ .

 ]14َتِصیُر ُبُیوُت َأْكِزیَب َكاِذَبًة ِلُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [
 :38ُدعیت أیًضا كزیب (تك  وتعني "بیت الخداع"، فإنها خدعت ملوك إسرائیل. Achzib" بیت أكزیب"

 من نبٍع فیها كان یجرى شتاء ویجف صیًفا. یظن االسم أخذت هذا ةلعل المدین. )22 :4 أي 1)، وكزیبا (5
جنوب غربي  Tell el- Beida "عین كذیبة" في وادي إیلة شمال عدالم. وآخرون أنها "تل البیضاء" أنهاالبعض 
  عدالم.

عوض أن تكون هذه المدینة عاملة ضد الغازین سیكون ال حول لها وال قوة، وربما تتحول إلى خائنة 
مخادعة لحساب الغازي. 

 آِتي ِإَلْیِك َأْیضًا ِباْلَواِرِث َیا َساِكَنَة َمِریَشةَ .
 ]15َیْأِتي ِإَلى َعُدالََّم َمْجُد ِإْسَراِئیلَ . [

 وهي كنعانیة ؛ذكر بین بلدتي یرموت وسوكوهتُ : اسم عبري معناه ملجأ، وكانت Adullam عدالم
). 7 :11 أى 2). ضربها یشوع، ثم حصنها یربعام (2-1 :38األصل. سكنها الكنعانیون منذ أیام یعقوب (تك 

كانت عدالم تحیط بها ). وموقعها تل شیخ مذكور. 30 :11استوطنها الیهود بعد العودة من السبي (نح 
 فیها اختبأ فیها كانت المغارة التي تضاریس وعرة وتشتهر بكهوفها التي كان یختفي فیها الرجال من وجه الحرب.

)، وُیقال أنها مغارة وادي قریطون 15 :11أي  1 ؛13 :23صم  2 ؛1 :33صم  1داود وجعلها مركز قیادته (
وتسمى أیًضا مغائر عید الماء، على بعد نحو ثالثة عشر میًال جنوب غربي بیت لحم، بین الخیش وأورشلیم.  

. یحذرهم میخا النبي من هجوم األعداء، فیضطر نبالء عدالم عزها، ویقف المجد عند مریشةتفقد 
یهوذا وعظمائها إلى الهروب إلى هذه الكهوف لالختباء، وكأن مجد إسرائیل قد ُدفن في هذه الكهوف. 

  َوُجزِّي ِمْن َأْجِل َبِني َتَنعُِّمكِ . ،ُكوِني َقْرَعاءَ 
 ]16 َألنَُّهْم َقِد اْنَتُفوا َعْنكِ . [،َوسِِّعي َقْرَعَتِك َكالنَّْسرِ 

1 In 1 Corinth., hom. 9:8. 
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یصور النبي األسى المروع الذي یحل باآلباء واألمهات وهم یرون أبناءهم وبناتهم یؤخذون إلى السبي. 
وقد حدث هذا مراًرا سواء بالنسبة إلسرائیل أو یهوذا، وبلغ أبشع صورة في الغزو النهائي إلسرائیل بواسطة أشور 

 ق.م. 586م، وقد عاصره میخا النبي، والغزو النهائي لیهوذا عام 722عام 
إسرائیل كأم تبكي مدنها كبنات قد متن وفقدن الحیاة، فُتعلن حزنها علیهن وعلى أبنائها الذین ُولدوا في 

عٍز وها هم ینقادون إلى السبي. 
هنا یتحدث میخا عما سیحل كمن یرى حدوثه أثناء نبوته عنهم. 

 " :فإن القرعاء ١٦: ١" (مي وسعي قرعتك كالنسرهذا حدث كما نعرف حیث سبق فُأخبرنا عن یهوذا بالنبي (
تحل باإلنسان في رأسه فقط، أما بالنسبة للنسر فتحل بكل جسمه. فإنه إذ یشیخ جًدا یسقط قوادم (ریش) 

جناحیه من كل جسمه. إنه (یهوذا) یفقد ریشه حین یفقد شعبه. یسقط قوادم جناحیه التي بها اعتاد أن یطیر 
 .Ïنحو الفریسة، إذ یهلك كل الرجال األقویاء الذین بهم ینقَّض (یهوذا) على اآلخرین

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 

1 Homilies on Ezekiel, homily 18 (2: 6). 
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 1من وحي میخا 
! َمٌ◌رر الخطیة في فمي

  :أعترف لك یا إلهي
إني أشرب الخطیة كالماء، 

وأظن في اللهو حیاة وسعادة! 
. لتكشف لّي عن مرارة الخطیة

روحك الناري یفضح أعماقي، 
فألتصق بك یا غافر الخطیة! 

  ن تحاكمني ال لتنتقم مني، أتود
 وتؤهلني لمیراثك األبدي! ،بل لتؤدبني برحمتك

أبوتك حتى في حزمها مملوءة حنًوا! 
رعایتك فائقة، تحملني على منكبیك! 

 خرج إلٌى فتحطم كل جبل متشامخ في أعماقي، تل
وینحل كل یأس في قلبي، 

 كمیاه في منحدر! يوتتبدد خطیت
لتحطم شروري، 

وتنزع كل فساٍد في داخلي! 

  خوتي! إكما تخرج إلٌى بالحب هب لّي ان أخرج إلى
، ألنوح على نفس تائهة

وأولول على كل إنسان ضائع، 
كیف ال یلتهب قلبي من أجل كل متعثر؟ 

؟ كیف ال أضعف مع كل ضعیف
؟ كیف ال أحسب نفسي أسیًرا مع كل مسبٍي للخطیة

  خوتي! إأعود فتئن نفسي على خطایاي وخطایا
أعترف لك أننا أعثرنا كثیرین، 

لتعمل نعمتك فینا فنمجدك بعملك اإللهي فینا! 

  ،خطیتنا حولتنا إلى التراب
نعمتك ترفعنا إلى السماء! 

  ،خطیتنا أفقدتنا ثوب َبٌ◌رك
روحك الناري یرد لنا َبٌ◌رك فینا! 

  ،خطیتنا سلبتنا سالمنا الداخلي
! حضورك فینا یهبنا سالمك الفائق
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 نفوسنا، تخطیتنا مرر 
! شركتنا معك هي العذوبة بعینها

   ،خطیتنا حطمت أسوارنا الروحیة
! حلولك هو سور نفوسنا الناري

  .خطیتنا خدعتنا باألكاذیب والوعود الباطلة
! نزولك إلینا رفعنا إلى أمجادك األبدیة

  ،خطیتنا قادتنا إلى السبي
نعمتك تهبنا حریة مجد أوالد اهللا! 
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 َألْصَحاُح الثَّاِنياَ 

إقطاعیُّون طمَّاعون 
یندد میخا النبي باإلقطاعیین الطامعین الذین یقضون اللیل یفكرون كیف یغتصبون حقول الفالحین بكل 

لین أو  لوا أصحابها إلى ُأجراء أو متسوِّ وسیلة، ومتى حّل الصباح ینفذون خططهم لیستولوا على الحقول، ویحوِّ
عبیًدا. 

 وهي معركة محبة المال، الذي نستطیع أن نصفه على أنه " الطمعن ثالث معركة لنا هي التي نشنها ضدإ ،"
غریبة عنا، وخارجة عن نطاق طبیعتنا. وهي بالنسبة ألي راهب ال تتولد إال عن عقل فاسد متبلد، ومحاولة 
مزیفة لنبذ العالم، ومحبة هللا فاترة من أساسها، وذلك ألن باقي مغریات الخطیة المغروسة في الفطرة البشریة 

تبدو كما لو كانت بدایتها كائنة منذ والدتنا، وجذورها عمیقة في جسدنا، وتكاد أن تكون معاصرة لمولدنا. إنها 
تدرك مسبًقا مدى قدراتنا على التمییز بین الخیر والشر، وعلى الرغم من أنها تهاجم المرء مبكًرا جًدا، فهو 

یصرعها بعد جهاد طویل. 
ال یصیبنا هذا المرض إالَّ في مرحلة متأخرة، ویفد على النفس البشریة من الخارج، ولذلك یسهل على 
المرء أن یأخذ منه حذره ویقاومه. أما إن ُأهمل وُسمح له بالولوج داخل القلب، یصیر أشد خطًرا ویتعذر انتزاعه 

. Ï)، ومن ثم یعمل على اإلكثار من مغریات الخطیئة10 :6 تي 1جًدا، إذ یصبح "أصًال لكل الشرور" (
القدیس یوحنا كاسیان 

یر   [1 ]. 3-1. تخطیط شرِّ
]. 5-4. عقاب الطامعین  [2
]. 6. رفضهم كلمة النبوة  [3
]. 9-7. النبي ال یصمت  [4
]. 11-10. التحرك بالتوبة العملیة  [5
]. 13-12. فتح باب للرجاء  [6

یر 1 . تخطیط شرِّ
، َوْیٌل ِلْلُمْفَتِكِریَن ِباْلُبْطلِ 

اِنِعیَن الشَّرَّ َعَلى َمَضاِجِعِهمْ .   َوالصَّ
َباِح َیْفَعُلوَنهُ  ، ِفي ُنوِر الصَّ

 ]1َألنَُّه ِفي ُقْدَرِة َیِدِهمْ . [
ینطق بالویل على الذین یسهرون باللیل یخططون الغتصاب ما هو للغیر في أنانیة، وٕاذ یحل الصباح 

 ما هو للغیر، مبررین اشتهاء كل ما یشغل أفكارهم وقلوبهم هو ینفِّذون ما قد خططوه، ألنهم أصحاب سلطة.
ألنفسهم ذلك بطریق أو آخر. كأن یحسب اإلنسان أنه أكثر قدرة على تدبیر الحقل وٕادارته أو أن صاحب الحقل 
عاجز عن تسدید الدین الذي تراكمت فوائده علیه فتضخم. فبمهارة فائقة یتآمرون كیف یتممون شهوة قلوبهم. إن 

ر ذلك مستخدًما ي خطورة حین یتفرغ اإلنسان لتدبأكثر والطمع خطایا خطیرة، فإنها تكون واالغتصابكان الظلم 

1 Cassian: Institutes, 7:1-2.  
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ظن أنه لیس من حق أحٍد أن یحاسبه. يمكره وخداعه وٕامكانیاته وسلطانه! 
مما یحزن القلب أن األشرار الظالمین یكرسون اللیل للتخطیط في الشر ویبكرون مع نور الصباح 

 في كلمة اهللا، ونبكر للعمل لحساب ملكوت والتأمللیحققوا ما قد دبروه. بینما ال ننشغل نحن باللیل في الصالة 
عرفة وال م وال اختراعٍ  لتفعله فأفعله بقوتك، ألنه لیس من عمٍل وال یدكاهللا. لذا ینصحنا الحكیم: "كل ما تجده 

). 10 :9حكمة في الهاویة التي أنت ذاهب إلیها" (جا 
ما یفكر فیه اإلنسان حین یستلقي للراحة الجسدیة یكشف عما في قلبه وفكره ونیَّاته. فاإلنسان الروحي 
حین یستلقي ترتفع نفسه للتأمل في اإللهیات المبهجة، والشریر تنغمس نفسه في الشرور التي تأسره وتستعبده. 

هذا وكما أن اللیل یكشف لنا عما نحن علیه في النهار، فإن ما نفكر فیه باللیل یؤدي إلى عمله في النهار، إن 
آجًال أو عاجالً . قداسة حیاتنا في النهار تقدم لنا أفكاًرا مقدسة وأحالًما الئقة بأبناء اهللا لیالً؟، وقداسة أحالم 

یقظتنا تدفعنا باألكثر نحو النمو الروحي في الرب. 

  ،َفِإنَُّهْم َیْشَتُهوَن اْلُحُقوَل َوَیْغَتِصُبوَنَها
  ،َواْلُبُیوَت َوَیْأُخُذوَنَها

  ]2َوَیْظِلُموَن الرَُّجَل َوَبْیَتُه َواِإلْنَساَن َوِمیَراَثهُ . [
)، 15-1: 21 مل 1كان آخاب الملك مثًال ردًیا الستغالل سلطته حسب مشورة زوجته الشریرة إیزابل (

حیث استولى على حقل نابوت الیزرعیلي بعد أن دبَّر قتله. فاستشرى هذا النوع من الفساد في یهوذا، وأصیب 
النبالء أصحاب السلطة بهذا المرض الخطیر. 

 فاخر بموطنك وُتسر لجمال جسدك وتفرح لشرف تأیها الغني، لماذا تترفَّع بغناك وتفخر بأمجاد أجدادك؟ أت
)... ِانحِن وُانظر إلى 19: 3زائل؟ انتبه لنفسك. تذكَّر بأنَّك إنسان مائت وأنك تراب وٕالى التراب تعود (تك 

القبور، فهل تمیِّز بین عظام الفقراء وعظام األغنیاء؟ بین عظام العبید وعظام األسیاد؟ ِافطن لذاتك إذن 
. Ïوتخلَّ عن التكبُّر والبخل وقسوة القلب

  لقد أصبحت أیها اإلنسان الثري خادًما هللا الُكلِّي الرحمة ووكیًال له أمام إخوتك في العبودیَّة. فاحذر من أن
تفكِّر بأن الخیرات هي لبطنك. فما في یدیك احسبه كغریٍب عنك. هذه الخیرات تفتنك لفترة ثم ال تلبث أن 

ر وتزول، ولكن سوف تؤدِّي عنها حساًبا دقیًقا . Ðتتبخَّ
القدیس باسیلیوس الكبیر  

، مغتصبین حقوق واالستبداد وٕانما بالعنف ،یستولون على حقول اآلخرین لیس بالمكر والخداع فحسب
الغیر، ضد القانون. یظلمون رب البیت دون مباالة بأسرته أو میراثه عن أجداده. 

 ِلَذِلَك َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : 
  ،َنَذا َأْفَتِكُر َعَلى َهِذِه اْلَعِشیَرِة ِبَشرٍّ أَ هَ 

  ،َال ُتِزیُلوَن ِمْنُه َأْعَناَقُكمْ 
، َوَال َتْسُلُكوَن ِبالتََّشاُمخِ 
 ]3 َألنَُّه َزَماٌن َرِديءٌ . [

Ï  ،96، ص 1989األب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت. 
Ð  ،115، ص 1989األب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت .
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 بالسبي حیث یرونه شًرا قد حٌل علیهم. التأدیبیقصد بالعشیرة هنا كل المملكة، ویقصد بالشر هنا 
یجازي یهوه هؤالء الظالمین حسب أفعالهم، فیسمح لهم بقیود السبي التي ال تهرب منه أعناقهم. فعوض 

 إذ وضع األغنیاء والقیادات نیًرً◌ا ثقیًال على طبقة تشامخهم ُتطوق أعناقهم بالقیود، وُیسحبون إلى أرض السبي.
، بهذا یكسر كبریاءهم أعناقهمن ینزعوه عن أنیر السبي الثقیل یحل علیهم، فال یقدرون بالفالحین، یسمح 

وتشامخهم. 

. عقاب الطامعین 2
 ِفي َذِلَك اْلَیْوِم ُیْنَطُق َعَلْیُكْم ِبَهْجٍو َوُیْرَثى ِبَمْرثَاٍة َوُیَقالُ :

 َخِرْبَنا َخَراباً . 
 َبَدَل َنِصیِب َشْعِبي. َكْیَف َیْنِزُعُه َعنِّي؟

 ]4َیْقِسُم ِلْلُمْرَتدِّ ُحُقوَلَنا. [
 ویستولي على أراضیهم ،إذ َیسلبون ممتلكات الغیر یفقدون حتى ممتلكاتهم، فیتسلم العدو الحقول

 إنها تُنزع عنهم نزًعا في غیر توقٍع، فیذهلون بسبب ومحاصیلهم، فیفقدون الرخاء، كما یفقدون أراضي میراثهم.
 فاجأة والعنف.معنصر ال
 وضحكهم إلى صراٍخ، ویصیرون مثًال لدى ، القاسي تتحول أفراحهم إلى مراٍث التأدیبذ یأتي یوم إ

أصدقائهم وجیرانهم. 

 فال تستطیع فكاًكا، بینما تحاول جاهدة تنین الطمع، ویلتف حولها  (بالطمع)هكذا تتزعزع هذه النفس الشقیة ،
لمضاعفة كومة المال التي أحرزتها بطرق غیر مشروعة واهتمام ممقوت، تصحبه كوارث ال تخفف من حدة 

 ...طمع هذه النفس بل تزیده اشتعاًال، ویعمیها عن كل شيء سوى الجري وراء الكسب والحصول على المال
 والتجرد من اإلیمان، كلما وجد بصیًصا من األمل في إحراز المال. 

السرقة، أو كسر الوعد، أو  لن یتورع عن أن یرتكب جریمة الكذب، أو شهادة الزور، أوولهذا فهو 
. أیًضا إذا فقد األمل في الحصول على الكسب، فإنه لن یتورع عن أن االسترسال مع نوبات الهیاج الجارحة

یتجاوز حدود اللیاقة والتواضع، وفي كل هذا یصبح الذهب ومحبة الربح القبیح إلًها له، شأنه في ذلك شأن الذین 
 ولهذا فإن الرسول المطّوب، إذ نظر إلى سم هذه اآلفة الممیت لم یقل فقط أنه أصل لكل .یعبدون بطونهم

 ). 5 :3"، قائالً : "والطمع الذي هو عبادة األوثان" (كو عبادة األوثانالشرور، ولكن سمَّاه أیًضا "
فأنت ترى إذن قدر السقوط الذي یقود إلیه هذا الجنون خطوة فخطوة، حتى أن الرسول یطلق الصیحة 

، ذلك ألنه بتخطیه صورة اهللا ومثاله (وهما اللذان یجب أن یحتفظ بهما كل من عبادة لألوثان المزیفة بأنهمدویة 
یعبد اهللا بالروح والحق في أعماق نفسه دون تزییف) قد آثر أن یحب ویتعلق بالصور المنقوشة على الذهب بدًال 

 من اهللا.

بمثل هذه الخطوات الكبیرة، منحدًرا إلى أسفل، ینساق من سيء إلى أسوأ، وأخیًرا ال یهتم بأن یحتفظ 
لنفسه، ال بفضائل التواضع والمحبة والطاعة بل وال بظلها، إلى جانب أنه یصبح غیر راٍض عن أي شيء، 

ویتذمر ویشكو من كل عمل. عندئذ وقد ضرب بكل خشوع عرض الحائط فإنه، كحصان جامح، یندفع متهوًرا 
. Ïمطَلق العنان

1 Cassian: Institutes, 7:7-8.  
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  ما لم ُتقتلع بحذٍر، والدمار الذي تلحقه به، صاحبها،أترید أن تعلم مدى خطورة هذه الغوایة وأضرارها على 
  عدملخطایا؟ انظر إلى یهوذا، المعدود من بین التالمیذ، وتأمل كیف بسببلوما یتشعب منها من فروع شتى 

إقدامه على سحق رأس هذا التنین القاتل، ُقضي علیه ِبسُمه، وكیف أنه لما وقع في شباك هذه الشهوة ألقت 
به في الخطیة وفي سقطة عاجلة، حتى أنها أغوته على بیع فادي األنام، ومنشئ خالص اإلنسان بثالثین 

من الفضة، وأنه لم یكن من المستطاع دفعه إلى هذه الخطیة المنكرة، خطیة خیانة سیده، ما لم یكن قد 
. كذلك ما كان لینساق إلى اإلجرام في حق سیده بهذه الصورة البشعة، ما لم یكن قد عّود خطیة الطمعلطخته 

. Ïنفسه على السرقة من الكیس المودع لدیه
القدیس یوحنا كاسیان 

 ]5ِلَذِلَك َال َیُكوُن َلَك َمْن ُیْلِقي َحْبًال ِفي َنِصیٍب َبْیَن َجَماَعِة الرَّبِّ . [
ال یوجد من یوزع المیراث أو یتخاصم علیه، ألن الكل یفقدون المیراث، فال حاجة لخصومات ومحاكم 

 یمتد طمعهم إلى كل شيء:  قرعة لتوزیع األراضي والحقول، وٕاذ یؤول الكل إلى ید العدو المغتصب.وٕالقاء
اغتصاب الحقول والبیوت والمیراث، فیصیر الفالحون معدمین ال مأوى لهم، محرومین من بركة میراث آبائهم 

وأجدادهم. 
یعلن اهللا للطامعین أنهم إذ یسلبون الفقراء ظلًما ُینزع عنهم ما قد اغتصبوه، بل ویفقدون مالهم فال یكون 

لهم نصیب في األرض التي وهبها اهللا لشعبه. 

. رفضهم كلمة النبوة 3
 َیَتَنبَُّأوَن َقاِئِلینَ : 

 . "َال َتَتَنبَُّأوا"
 َال َیَتَنبَُّأوَن َعْن َهِذِه اُألُمورِ . 

 ]6َال َیُزوُل اْلَعارُ . [
بعد أن تحدث عن خطیة الطمع وما لحقها من خطایا مثل تدبیر الشر والظلم واالغتصاب والتشامخ، 

 األنبیاء. ال یقفون عند التمرد على القوانین أفواهیتحدث عن خطیة خطیرة وهي مقاومة كلمة الرب، فیطالبون بسد 
 ال یحتمل األشرار كلمة الرب، وال یقبلون التوبیخ، لهذا طلبوا من النبي  بل ویتمردون على سلطان اهللا.،المدنیة

 لنفوسهم إزعاًجا یرون في كلمة الرب االلتزام بالصمت والكف عن التنبؤ، حاسبین في كلمة الرب عاًرا وخزًیا.
 :7 یطلب منه ان یمنع عاموس من أن یتنبأ (عا إسرائیلعام ملك بوفزًعا. لقد أرسل أمصیا كاهن بیت إیل إلى یر

). ویبقى هذا التصرف حتى عصر ضد 10 :30 "الذین یقولون للرائین ال تروا" (إش إشعیاء وجاء في . الخ)10
 ).10 :11ة (رؤ مالمسیح حیث یتعذب الساكنون على األرض من الكرازة بالكل

كثیًرا ما نرفض الصراحة في توجیه حیاتنا، ونطلب الكلمات الناعمة والتعزیات البشریة الخادعة، مع أننا 
في حاجة إلى الحزم النابع عن الحب. 

. النبي ال یصمت 4
، َأیَُّها اْلُمَسمَّى َبْیَت َیْعُقوبَ 

؟  َهْل َقُصَرْت ُروُح الرَّبِّ

1 Cassian: Institutes, 7:23.  
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 َأَهِذِه َأْفَعاُلُه؟ 
] 7 [َأَلْیَسْت َأْقَواِلي َصاِلَحًة َنْحَو َمْن َیْسُلُك ِباِالْسِتَقاَمِة؟

 ال یمارسون ما یلیق باسمهم. وكما یقول هم فإنهم یحملون االسم لكن"،یعقوبأیها الُمسمى بیت یقول: "
لفة، االرسول: "هوذا أنت ُتسمى یهودًیا وتتكل على الناموس وتفتخر باهللا، وتعرف مشیئته، وتمیز األمور المتخ

 ومعلم لألطفال، ولك صورة ،متعلًما من الناموس، وتثق أنك قائد للعمیان ونور للذین في الظلمة، ومهدًیا لألغبیاء
 أتسرق؟ الذي ، ألست ُتعلم نفسك؟ الذي تكرز أالَّ ُیسرق،العلم والحق في الناموس. فأنت إًذا الذي ُتعلم غیرك

). 22-17 :2تقول أن ال یزني أتزني؟..." (رو 
لم یصمت النبي كما طلبوا منه، بل صار یوبِّخم مؤكًدا لهم أن سّر عارهم لیس كلماته بل سلوكهم الغیر 

متفق مع طرق الرب، حیاتهم ال تستقیم مع عمل روح اهللا. فإن استقامت ینالون بركة الرب. 
؟" بمعنى هل تظنون أنكم قادرون أن تسكتوا صوت هل قصرت روح الربیوبخهم میخا النبي قائالً : "

الرب وتقاوموا روحه؟ إن استخدمتم كل سلطان لتكتموا األنبیاء، أالَّ یجد روح اهللا طرًقا أخرى لیبكتكم على شركم؟ 
هل سلطانكم الزمني وٕامكانیاتكم المادیة تقدر أن تبطل مشورة اهللا؟ 

؟" یوبخهم، ألنهم یفتخرون بأنهم بنو إسرائیل، بیت یعقوب، ومنهم جاء األنبیاء. فهل أهذه أفعالهوبقوله "
كان أبوكم یعقوب ُیمارس ما أنتم تفعلونه؟ هل تسلكون في ذات طریق أبیكم؟ أنتم تفتخرون بأنكم بیت یعقوب، 

لكنكم ال تعملون أعماله. 
هكذا أیًضا وبخ السید المسیح الیهود حین كانوا یفتخرون أنهم أبناء إبراهیم الحر، بینما كانوا یریدون قتل 
السید المسیح. لذلك قال لهم: "لو كنتم أوالد إبراهیم لكنتم تعملون أعمال إبراهیم، ولكنكم اآلن تطلبون أن تقتلوني 
وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من اهللا، هذا لم یعمله إبراهیم، أنتم تعملون أعمال أبیكم... أنتم من أٍب 

). 44-39: 8هو إبلیس، وشهوات أبیكم تریدون أن تعملوا" (یو 
كأن النبي یقول لشعبه: لكم االسم "بیت یعقوب" لكن أعمالكم تشهد بأنكم "بیت إبلیس المقاوم لروح 

الرب". 
إن أرادوا أن ینتسبوا لیعقوب السالك بروح الرب، فلیسلكوا باستقامة تلیق بهم. 

 أن بیت یعقوب أثار غضب اهللا وارتبط بآالم المسیح حسب الجسد. القدیس هیبولیتس الرومانيیرى 

  انظروا إذن یا إخوتي كیف أن ١٣: ١٩"وهو متسربل بثوٍب مغموس بدٍم وُیدعى اسمه كلمة اهللا" (رؤ .(
الثوب المرشوش بالدم ُیشیر إلى الجسد، الذي خالله كلمة اهللا الذي ال یسقط تحت األلم احتمل األلم، كما 

یشهد النبي. فإنه هكذا یتكلم الطوباوي میخا: "هل یلزم أن ُیقال هذا یا بیت یعقوب؟ هل روح الرب نافذ 
الصبر؟ هل هذه هي أعماله؟ ألیست كلماتي تعمل حسًنا في هذا الذي یسیر باستقامة؟ لكنك قمت ضد 

. Ïشعبي كعدٍو إنك تعري الثوب عن رجل السالم". هذا ُیشیر إلى آالم المسیح بالجسد
 القدیس هیبولیتس

  22اعتاد الكتاب المقدس أن یدعو الكاهن مالكًا وٕالًها فیقول: "ال تسب اآللهة وال تلعن رئیس شعبك". (خر :
28 LXX(Ð .

1 Against Noetus, 15. 
2 On Ps. 138. . LXX معناها سبعون، وتشیر إلى الترجمة السبعینیة  
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 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ل نیر المسیح ویتعلم منه، ویتدرب یومًیا على احتمال التعب، ألن الرب ملم بحق ویحاالذي یترك هذا الع
)، فإنه یبقى على الدوام بغیر اضطراب من كل التجارب، وبالنسبة له 29: 11"ودیع ومتواضع القلب" (مت 

 صالحًة َنْحَو َمْن َیْسُلُك ). فكما یقول النبي (میخا) أن كلمات اهللا28: 8"كل األشیاِء تعمل مًعا للخیر" (رو 
. Ï)7: 2 (مي ِباِالْسِتَقاَمة

األب إبراهیم 

 َوَلِكْن ِباَألْمِس َقاَم َشْعِبي َكَعُدوٍّ .
، َتْنِزُعوَن الرَِّداَء َعِن الثَّْوِب ِمَن اْلُمْجَتاِزیَن ِبالطَُّمْأِنیَنةِ 

 ]8َوِمَن الرَّاِجِعیَن ِمَن اْلِقَتالِ . [
 إذا بهم یقومون بدور العدو المحطم لهذا البیت. لم یقفوا ]7[" بیت یعقوببینما یعتزون بدعوة أنفسهم "

ضد روح الرب فحسب، بل وضد األمة أو الشعب فإنهم إذ یسلبون الفالحین إنما یحطمون "بیت یعقوب"، 
وُیحسبون أعداء مقاومین له. إنهم عدو داخلي أخطر من كل عدٍو خارجي. 

: 35یقول المرتل: "ألنهم ال یتكلمون بالسالم، وعلى الهادئین في األرض یتفكرون بكالم مكرٍ " (مز 
20 .(

یظهر مدى بشاعة سلوكهم أنهم ال یسلبون األرض فحسب، وٕانما جردوا حتى الرداء عمن یجتازون في 
طمأنینة، ومن دافعوا عنهم في القتال. 

 َتْطُرُدوَن ِنَساَء َشْعِبي ِمْن َبْیِت َتَنعُِّمِهنَّ .
 ]9َتْأُخُذوَن َعْن َأْطَفاِلِهنَّ ِزیَنِتي ِإَلى اَألَبدِ . [

)، واستولوا علیها، وعاملوا النساء في وحشیة ال تتفق مع العمل 14: 23لقد أكلوا بیوت األرامل (مت 
اإلنساني، خاصة وأنهن نساء ذات األمة، نساء شعب اهللا اللواتي یطلبن حمایة اهللا لهن. 

امتدت یدهم لیغتصبوا من النساء أطفالهن لیكونوا عبیًدا لهم، ربما قاموا ببیعهم عبیًدا للممالك الوثنیة، 
فحرموهم من التمتع باإلیمان باهللا، ونزعوا عنهم مجدهم. 

ولعل النبي ُیشیر هنا إلى السبي الذي سمح به اهللا بسبب فساد القادة وشرهم والذي تفشى بین الشعب. 
ال یقف األمر عند اغتصاب النساء من بیوتهن، وٕانما حتى األطفال یفقدون حقهم في الجنسیة ففي السبي 

العبرانیة واالشتراك في العبادة بالهیكل حیث ُیحملون إلى بلٍد غریٍب . 

. التحرك بالتوبة العملیة 5
 ُقوُموا َواْذَهُبوا َألنَُّه َلْیَسْت َهِذِه ِهَي الرَّاَحةَ . 

 ]10ِمْن َأْجِل َنَجاَسٍة ُتْهِلُك َواْلَهَالُك َشِدیدٌ . [
 لقد صدر في مرارة یدعوهم أن یقوموا ویذهبوا إلى السبي، فقد حّل بهم ثمرة نجاستهم والهالك الشدید!

علیهم الحكم التأدیبي اإللهي، فإنهم إذ سلبوا حقوق الشعب بسلطانهم الزمني تُنزع عنهم ممتلكاتهم بالقوة، وال تعود 
أرض الموعد مكان راحة لهم. 

یحل بهم ما حّل بآبائهم الذین تذمروا على اهللا في البریة مراًرا وتكراًرا. وكما جاء في المزمور: "أربعین 

1 St. Cassian: Conferences, 24:24 . 
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ال یدخلون راحتي"  سنة مقت ذلك الجیل، وقلت هم شعب ضال قلبهم، وهم لم یعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي
). 11-10: 95(مز 

" سّر هالكهم شدید من أجل نجاسة تهلك، والهالكال یقف األمر عند طردهم من أرض الموعد، وٕانما "
لیس قوة العدو العسكریة الذي یسبیهم، إنما نجاساتهم المدمرة لهم. لذلك یوصینا الكتاب: "هاربین من الفساد اليَّ 

)، "الدیانة النقیة الطاهرة عند اهللا اآلب هي هذه افتقاد الیتامى واألرامل في 4: 1 بط 2في العالم بالشهوة" (
). 27: 1ضیقتهم، وحفظ اإلنسان نفسه بال دنس من العالم" (یع 

یدعوهم النبي للقیام من حالة الخطیة، حتى یتمتعوا بالراحة الحقیقیة وال یحل بهم الهالك. 

  لیت ذاك العاجز عن الطیران كالنسر یطیر كعصفور. ذاك غیر القادر أن یطیر إلى السماء، فلیطر إلى تلك
الجبال. لیته یطیر أمام الودیان هذه التي سرعان ما تتدمر بالمیاه. لیعبر على الجبال. عبر ابن عم إبراهیم 

). أما امرأة لوط فلم تستطع أن تتسلقها، إذ تطلعت ٢٩-١٢: ١٩ وخلص (تك Segorعلى جبال صوغر 
). یقول الرب بالنبي میخا: "اقتربوا إلى الجبال األبدیة، ٢٦: ١٩خلف بطریقة نسائیة وفقدت خالصها (تك 

اصعدوا من هنا، فإنها لیست فیها راحة لكم بسبب الدنس. إنكم بالفساد تفسدون، تعانون من الطرد". یقول: 
). هناك جبل صهیون، وهكذا مدینة السالم أورشلیم، ١٦: ٢٤"لیهرب الذین في الیهودیة إلى الجبال" (مت 

مبنیة ال بحجارة أرضیة، بل بحجارة حیة، بواسطة ربوة من المالئكة وبكنیسة األبكار وبأرواح الذین كملوا، 
) ١٠: ١٤). فإن واحًدا صرخ ألجل النقمة (تك ٢٤: ١٢وبإله األبرار الذي تكلم بدمه أفضل من هابیل (عب 

واآلخر ألجل الغفران. واحد یوبخ خطیة أخیه، واآلخر یغفر خطیة العالم. واحد یعلن عن جریمة واآلخر 
 .LXX(Ï ١: ٣٢یستر على جریمة كما هو مكتوب: "طوبى لمن سترت خطایاهم" (مز 

 القدیس أمبروسیوس

  ١: ١١"في الرب التجأت؛ كیف تقولون ليّ : اهرب إلى الجبال كعصفوٍر؟ (مز LXX عدو عنیف! جرب .(
الرب المخلص في البریة، واآلن یطلب المؤمنین، یطلب كل واحٍد منهم أن یفارق أرض الیهودیة ویسكن في 

بریة قاحلة من الفضائل، حتى یمكنه أن یسحقهم هناك بسهولة جًدا. حتى المشورة ذاتها (التي یقدمها) ماكرة. 
 طائر یقولون عنه –إنها لیست نصیحة لكي یأخذ (المؤمن) جناحي حمامة، الطائر الرقیق البسیط المستأنس 

)، وٕانما (ینصحهم أن یأخذوا) ٢٤: ٢ هذا الذي قدم في الهیكل من أجل الرب (لو –إنه بال ضغینة مطلًقا 
 .Ðجناحي عصفور، طائر یثرثر (یزقزق) طواف، یصیر غریًبا عن زوجته بعد بروز الصغار من البیض

 القدیس چیروم

یِح َواْلَكِذِب َیْكِذُب َقاِئالً :  َلْو َكاَن َأَحٌد َوُهَو َساِلٌك ِبالرِّ
] 11 [َأَتَنبَُّأ َلَك َعِن اْلَخْمِر َواْلُمْسِكِر َلَكاَن ُهَو َنِبيَّ َهَذا الشَّْعِب !

هاجم النبي قبولهم لألنبیاء الكذبة الذین من أجل نفعهم المادي أو االجتماعي یتغاضون عن الحق 
ویداهنون الظالمین ویتستَّرون على الخطأ. لهذا یقول الرسول: "إن كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبًدا للمسیح" 

). 10: 1(غل 
لو أن شخُصا ما جاء یحدثهم عن الخمر والسكر، یجد الظالمون في حدیثه ما یؤهله أن یكون لهم نبًیا، 

یحدثهم بما یشتهونه. إنهم ال یریدون نبًیا صادًقا ینطق بكلمة اهللا، ألنها بالنسبة لهم عار وخزي. 

1 Flight from the World 5: 31. 
2 Hamilieson Ps. 60. 
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 نصیبك، الزناة یوافقونهم على شرورهم، قیل عنهم: "إذ رأیت سارًقا وافقته، ومع انبیاء أشرارً أنهم یریدون إ
). 19-18 :50 (مز "أطلقت فمك بالشر، ولسانك یخترع غًشا

لعله ُیشیر هنا إلى األنبیاء الكذبة الذین عوض أن یسكروا بحب اهللا وینشغلوا بالوصیة اإللهیة ینشغلون 
 بالحفالت الماجنة التي یقیمها األغنیاء، ویسقطون في السكر مما یفقدهم اتزانهم وینحرف بهم عن رسالتهم.

  وانحرفوا عن الحواس الطبیعیة حتى سلموا نفوسهم للسبي لدى  إلفراطاما أن بدأوا في أن یغطسوا في هاویة
 طاغیة الُسكر الفاسد. 

یحفظ توازنها، لهذا قیل: "ویل للذین یقومون باكًرا لیجروا نحو الُمسكر"  إنهم یشبهون سفینة بدون قالعٍ 
ال ُیشبعون احتیاًجا، وال ینتظرون أن تهدأ الشهوة، إنما هذا هو عملهم أن یسكروا على  نهمإ). 11: 5(راجع إش 

. Ï"یجرون نحو المسكرالدوام. لذا قیل: "
 لقدیس یوحنا ذهبي الفما 

. فتح باب للرجاء 6
كعادة األنبیاء بعد التهدید بالتأدیب وقبل حلوله یفتحون باب الرجاء لیدركوا رحمة اهللا الفائقة. فهو إذ 

یؤدب إنما لیضمهم إلیه، ویهبهم أكثر مما یسألون وفوق ما یطلبون. 

 ِإنِّي َأْجَمُع َجِمیَعَك َیا َیْعُقوبُ .
 َأُضمُّ َبِقیََّة ِإْسَراِئیلَ . 

، َأَضُعُهْم َمعًا َكَغَنِم اْلَحِظیَرةِ 
 ]12َكَقِطیٍع ِفي َوَسِط َمْرَعاُه َیِضجُّ ِمَن النَّاسِ . [
] نبوة عن الرجوع من السبي في المستقبل القریب، 13-12یرى بعض الدارسین في هاتین العبارتین [

وعن التمتع بالحریة من سبي الخطیة بمجيء المسیَّا مخلص العالم. 
نبوة رائعة لحدثین عظیمین: األول عودة إسرائیل من السبي البابلي، والثاني ضم حشد المؤمنین مًعا 

عند مجيء السید المسیح الذي یسیر في مقدمتهم كبكر الراقدین، ورأس الكنیسة السماوي. 
یرى آخرون أن هاتین العبارتین هما نبوة األنبیاء الكذبة المخادعین بأن السبي ینتهي سریًعا، والعودة 

تتحقق فوًرا؛ هذه النبوة لم تتحقق. 
إن كانوا بسبب شرهم تشتتوا، فإنه بعد تأدیبهم یجمعهم مًعا، ال كمملكتین منقسمتین، بل كشعٍب واحٍد 

 المقدسة التي التصقت بالرب أثناء السبي ورجعت إلیه، البقیة". إنه سیضم یعقوبومملكٍة واحدة، ویدعو الكل "
فیصیرون غنم رعیته الناطقة. 

"، أو یحدثون جلبة بسبب كثرة عددهم، حیث یجمع السید المسیح، الراعي الصالح یضج من الناس"
). إذ یقول: "ولّي خراف ُأخر لیست من 52: 11شعبه من كل األمم: "جمیع أبناء اهللا المتفرقین إلى واحدٍ " (یو 

). 16: 10هذه الحظیرة ینبغي أن آتي بتلك أیًضا فتسمع صوتي، وتكون رعیة واحدة وراٍع واحدٍ " (یو 

 َقْد َصِعَد اْلَفاِتُك َأَماَمهُ .
 َیْقَتِحُموَن َوَیْعُبُروَن ِمَن اْلَباِب َوَیْخُرُجوَن ِمْنُه 

، َوَیْجَتاُز َمِلُكُهْم َأَماَمُهمْ 

1 Commentary on Isaiah 28:7. 
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 ]13َوالرَّبُّ ِفي َرْأِسِهمْ . [
 یقتحم الباب ویعبر منه فیخرج وُیخرج شعبه معه إالَّ السید المسیح الذي فتك  الذيلفاتكمن هو هذا ا

؛ أماته بموته. عبر بشعبه من باب الجحیم ودخل بهم إلى فردوسه واهًبا إیاهم روح النصرة على آخر عدو بالَموت
وهو الموت؟ 

 خرج من القبر وحمل بابه، كما أخذ شمشون مصراعي باب المدینة !لقد صار بكر الراقدین أقامنا معه
). 3: 16والقائمتین وقلعهما مع العارضة ووضعها على كتفیه وخرج (قض 

یرى البعض أن الفاتك هنا القدیس یوحنا المعمدان الذي جاء بروح إیلیا ُیهیيء الطریق أمام ملك 
الملوك، مخلص العالم، فقد فتح الباب بالمناداة بالتوبة والدعوة للقاء مع حمل اهللا الذي یحمل خطیة العالم. 

 زیلوسط الظلمات یتقدم المخلص، نور العالم لیشرق بنوره فُیبدد الظلمة. یدعو هنا بالفاتك، أي مُ 
العقبات وفاتح الطریق نحو األبدیة. إنه یفتح الباب على مصراعیه لیجد كل مؤمٍن فیه رجاًء للدخول والخروج 

تحت قیادته. 

  من یدخل یلزمه أالَّ یبقى في ذات الحالة التي فیها دخل، بل یلزمه أن یذهب إلى المرعى فیكون الدخول هو
) كمال النعم. من یدخل یكون محصوًرا بحدود العالم، أما من یستمر ٩: ١٠بدایة "یدخل ویجد مرعى" (یو 

في السیر كمن هو یتعدى األمور المخلوقة حاسًبا ما ُیرى كال شيء، فإنه یجد مرعى فوق السماوات، ویقتات 
). لكن هذا الدخول ال یمكن أن LXX ١: ٢٣بكلمة اهللا، قائالً : "الرب راعي (یقوتني)، فال یعوزني شیًئا" (مز 

 .Ïیتحقق إالَّ بالمسیح، كما تبع ذلك: "والرب رأسهم"

 القدیس چیروم

1 Commentary on Micah 1: 2: 13. 
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 2من وحي میخا 
لیعمل روحك فيّ ! 

فأعمل بروح الحب والحنو! 

   ،روحك الناري، روح الحب والحنو
لیعمل فّي فأحمل أیقونة حبك العملي! 

على مضجعي أنشغل باللقاء معك. 
أراك تتجلى في المحتاجین والمتألمین. 

أراك أًبا للیتامى وقاضًیا لألرامل. 
أراك تخرج لتلتقي بالمطرودین. 

أللتقي بك فیهم فأتمتع بالشركة معك! 

  !انزع عني القلب الحجري، وهب لَي قلًبا جدیًدا مملوء حنًوا
ال یشغلني مال وال جاه، 

فأنت كنزي ومجدي! 

  ،لتنزع عن أعماقي كل تصلب للرقبة
ولتهدم بحبك تشامخي! 

حطم كل فساد فّي، 
ولتنزع كل حقٍل غریب من داخلي! 

تكلم یا رب ، فإن عبدك سامع! 
كل كلمة مهما كانت جارحة فهي لبنیاني. 
لتضرب بسیفك فتبتر كل شٍر في داخلي! 

تكلم، فإن أقوالك صالحة! 
هب لّي أن أسلك باستقامة. 

أقطن فیك یا أیها الطریق الملوكي! 

  !أعترف لك بخطایاي
أخطأت أنا وكل بیت آبائي! 

ألرجع إلیك فترجع إلینا. 
تجمعنا من أقاصي األرض، 

لنصیر سماًء جدیدة،  
تسكنها أنت أیها البر الحقیقي. 

  ،ال تسمح ألذني أن تستطیب الناعمات
فتلهو بوعود العدو الكاذبة، 

وتسكر نفسي بخمر العالم الُمفسد. 
هب لّي أذنان تسمعان ما یقوله الروح للكنائس! 
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  .تعال أیها الرب یسوع، ولتضم كل المؤمنین كأعضاء في جسدك
فنقتحم أبواب الجحیم وننطلق إلى فردوسك! 

ننزع باب الموت ونخرج معك إلى القیامة أنت هو بكر الراقدین، 
أنت هو رأس الكنیسة المقدسة! 
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َاَأْصَحاُح الثَاِلُث

الشريرة القيادة 
جراء القضاء ُأقيموا لخدمة الشعب واإ هؤاء الذين  واأشراف والقضاة،  والرؤساء  اآن بعد أن كشف عن خطايا الشعب وجه حديثه للقيادات: الملك 

الجوع والظلم. ترٍف زائٍد بينما كان الشعب يئن من  وتنعموا في  أموال الشعب،  ونهبوا  مراكزهم  استغلوا   العادل لكل إنسان لكنهم عوًضا عن ذلك 

متوحشون ]1-4[، والثاني أنهم قادة مخادعون اأشرار: الحديث اأول أنهم قادة  موجهة للقادة  يحتوى هذا اأصحاح على ثاثة أحاديث هامة 

الشريرة ]12-9[. مرتشون كما تحدث عن  ثمر القيادة   ]5-8[، والثالث أنهم قادة 

سريًعا جًدا، والعودة منه على نادوا بأن السبي ينحل  هنا يوبخ ميخا النبي القيادات على انخداعها بكلمات اأنبياء الكذبة المخادعة، حيث 

ينخدعوا باأكاذيب. ويعرفوه، وا  يميزوا الحق  اأبواب. يطالبهم ميخا النبي أن   

للتعرف على الحق             ]1[. دعوة القادة   .1

اأشرار                          ]4-2[. 2. الظالمون 

3. اأنبياء الكذبة                              ]7-5[.

الروح                           ]8[. وقوة  4. ميخا 

صراحة                    ]12-9[. 5. توبيخ القادة في 

للتعرف على الحق: دعوة القادة   .1
ِإسَْراِئيَل. اْسَمعُوا َيا ُرَؤَساَء َيْعقُوَب َوُقَضاَة َبْيِت  َوُقْلُت: 

َتعِْرفُوا اْلَحَق؟ ]1[ َأَلْيَس َلُكْم َأْن 

أرستقراطية حاكمة تعيش في العاصمة تحولوا إلى طبقة  يشاركونهم الحياة اليومية، لكنهم  يعيشوا وسط الشعب،  إسرائيل أن  بشيوخ  كان يليق 

أورشليم". " 

شًرا من الشعب، ا عمل وصاروا أكثر  الشريعة جانًبا،  وضعوا  ويشهدوا للحق اإلهي،  الشريعة  يعِلموا الشعب  والقضاة الذين كان يليق بهم أن 

لمراكزهم وسلطانهم. سوء استغالهم  سوى   لهم 

تعرفون أخرى يقول ميخا: "أما  مرة  رؤساؤكم غير أمناء" )إش ١: ١٠، ٢٣(.  اسمعوا يا حكام سدوم،  v   حًقا يكرر اأنبياء اتهام الشعب، قائلين: "

الواقع في كل موضع يحلونهم )يثبطونهم( بعنف. ماذا، إذن؟ هل ينسب أحد الخطأ في اه؟ حاشا أن يكون لنا هذا الفكر. فإن الخطأ  العدل؟" في 
36]

ترفضون طاعته؟ سوى أنكم  تعرفون ناموس  تبرير فاضل يقدمه أحد أنكم ا   بالحقيقة فيهم. فإنه أي 
]

يوحنا الذهبي الفم القديس 

تعاقبوا سؤال: ألستم أنتم المسئولين عن القضاء، لكي  وداسوا العدل؛ لذلك وضع هذا في شكل  اؤتمنوا على القضاء  يوجه حديثه إلى القادة، الذين  v   إنه 

مارستم مثل وساندوا الشر بحماٍس؟ لقد  ممارسة الخير  انحرفوا عن  الشرائع  اؤتمنوا بتدبير  اأبرياء بدون لوٍم؟ إذن كيف أن الذين  وتطلقوا   المذنبين 

.
37]

يقترح هذا بالقول: سلبتم الشعب من جلودهم والجسم من عظامهم( فتجردونهم من كل ممتلكاتهم )  هذا الجشع بخصوص المحتاجين، 
]

قورش ثيؤدورت أسقف 
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هؤاء الرؤساء والقضاة ويستجوبهم، فإنه إذ يتمتع بالحق اإلهي يحمل مهابة خاصة، بينما  قرية ليحاكم  ا نعجب إن وقف نبي بسيط في 

عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. صاروا في ضعف،  يعرفوا الحق في حياتهم وسلوكهم   العظماء إذ لم 

تواضع ا يخشى الناس وا اأحداث. الرب وفي  يوجد الحق ا يجد الخوف له مكاًنا، بل يحمل اإنسان مخافة  حيث 

غرباء عنه والشرائع ربما عن ظهر قلب، لكنهم  يعرفونه ويحفظون الناموس  تعرفوا الحق؟" حًقا  من هو هذا الذين يستجوبهم: "أليس لكم أن 

معرفة. فصاروا با   في حياتهم وسلوكهم، 

اأشرار 2. الظالمون 
اْلُمْبِغِضيَن اْلَخْيَر َواْلُمِحِبيَن الَشَر،

الَناِزِعيَن ُجلُوَدُهْم َعْنُهْم َوَلْحَمُهْم َعْن ِعَظاِمِهْم. ]2[

لآخرين ويشتهي لهم الشر. وتمييزه، فيبغض الخير  بصيرته الداخلية  إذ يتسلل حب المال والطمع إلى القلب يفقد اإنسان 

الفقراء وطبخهم. الفقراء كآكلي اللحوم    cannibals يقيمون وائمهم بذبح  أول سمة للظالمين هو بغض الخير وحب الشر، يعاملون 

الرعاة الغنم... بشدٍة وبعنٍف يرعى  يرعون أنفسهم. أَا  كانوا  إسرائيل الذين  لرعاة  اأشرار، قائًا: "ويل  الرعاة  حزقيال يوبخ اه  في سفر 

الرعاة، وأطلب غنمي من يدهم، وأكفهم الرب: هأنذا على   تسلطتم عليهم. فتشتت با راٍع، وصار مأكًا لجميع وحوش الحقل وتشتت... هكذا قال السيد 

أفواههم، فا تكون لهم مأكًا" )حز 34: 2، 4، 10(. الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من  يرعى   عن رعي الغنم، وا 

َواَلِذيَن َيْأُكُلوَن َلْحَم َشْعِبي،

َوَيْكُشُطوَن ِجْلَدُهْم َعْنُهْم،

َوُيَهِشُموَن ِعَظاَمُهْم،

َوُيَشِقُقوَن َكَما ِفي اْلِقْدِر َوَكالَلْحِم ِفي َوَسِط اْلِمْقَلى. ]3[

ضارية، كأكلة لحوم البشر. كوحوش  ويفترسوا الشعب  شهواتهم  يشبعوا  يبذلوا أنفسهم لحساب الشعب، ا أن  الروحيين أن  كان يليق بالقادة 

يتركوا مفترسة، ويكشطون جلودهم حتى ا  كوحوٍش  هؤاء القادة من وحشية ضد الشعب، فإنهم يأكلون لحومهم  صورة بشعة لما بلغه  يقدم 

شراهتم صورة مؤلمة للغاية عن  ليأكلوا النخاع، ويشققون كما في القدر، كأنهم يقطعون لحومهم ويضعونها في قدٍر!  أثًرا للحومهم، ويهشمون عظامهم   

 وقسوتهم با حدوٍد!

الَرِب َفَا ُيِجيُبُهْم، َيْصُرُخوَن ِإَلى  ِحيَنِئٍذ 

َبْل َيْسُتُر َوْجَهُه َعْنُهْم،

َأَساءُوا َأْعَماَلُهْم. ]4[ ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َكَما 

مجراها في الوقت ليترك العدالة تأخذ  الرب وجهه عنهم  تزايدت، ومهما علت، إنما يستر  لصرخات من يأكل لحم أخيه، مهما  لن يسمع اه 

يجدوا يصرخون هم أيًضا في شدتهم وا  ورخاٍء،  كانوا في وسٍع  لصرخات إخوتهم حين  يسمعوا   المعين. "أن الحكم هو با رحمة" )يع 2: 13(. فكما لم 

كانوا وأرجلهم  مقطوعة أباهم أيديهم  سبعون ملًكا  بازق: " وجوههم عن إخوتهم المساكين، يستر اه وجهه عنهم. وكما قال أدوني  ستروا   استجابة. وكما 

الرجل الكامل تكون كامًا؛ مع الطاهر الرحيم تكون رحيًما؛ مع  المرتل "مع  جازاني اه" )قض 1: 7(. ويقول   يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك 

المرتفعة تضعها" )مز 18: 25-27(. ويقول سليمان الحكيم: "من اأعوج تكون ملتوًيا، أنك أنت تخلص الشعب البائس واأعين  طاهًرا؛ ومع   تكون 

يصرخ وا ُيستجاب" )أم 21: 12(. صراخ المسكين فهو أيًضا   يسد أذنيه عن 
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.
38]

صلواتي في اللحظة التي فيها انسحب من الشر، في ذات اللحظة أتأهل أن تنصت إلى 
]

   v

جيروم القديس 

والمختارين والمتحررين من الخطية بما يليق بهم،  واأبرياء  v    إنك تكِيف المكافأة حسب اتجاهات الشعب يارب. فتمد القديسين بما تستحَقه القداسة، 

طريقهم الائق يجدوا نهاية  ويسيرون في ااتجاه المضاد فإنك تضمن لهم أن  الطريق المستقيم  ينحرفون عن   والكاملين بما هو كامل؛ أما الذين 

.
[39]

 بهم

قورش ثيؤدورت أسقف 

3. اأنبياء الكذبة:
الَرُب َعَلى اَأْنِبَياِء اَلِذيَن ُيِضُلوَن َشْعِبي، َهَكَذا َقاَل 

اَلِذيَن َيْنَهُشوَن ِبَأْسَناِنِهْم،

َوُيَناُدوَن: َسَاٌم!

َحْربًا. ]5[ َأفَْواِهِهْم َشْيئًا َيْفَتُحوَن َعَلْيِه  َواَلِذي َا َيْجَعُل ِفي 

هؤاء مبشرين بالسام الكاذب.  مفترسة، إذا بهم يقدمون كلمات معسولة كاذبة،  كوحوش  بينما ينهش اأنبياء الكذبة لحوم إخوتهم بأسنانهم 

فالحرب قادمة حتًما!  اأنبياء يسندهم اأغنياء وأصحاب السلطة، لكن لن يدوم اأمر، 

يعضون بأسنانهم؛ ففيما هم يتكلمون بالناعمات، منادين بالسام يخفون كذبهم بالعض على شفاههم بأسنانهم يترجم البعض "ينهشون بأسنانهم" "

يحبسوا ما في داخلهم، فا تفلت كلمة تكشف عن خداعهم وكذبهم.  حتى 

متوعدين إياه بأحكام اه القاسية. حرًبا،  لافتراس، فإن منعهم أحد يفتحون عليه  مفتوح  يأكلوا لحم الغير با توقف. فمهم  إنهم نهمون يطلبون أن 

بالربح القبيح )1 تي 3: 3، تي 1: 7(  هذا هو عمل الطمع 

الحفرة أقوال اه، ويلقي بالكلمات النبوية في  شريرة عن  بطريقة  إرميا النبي( "وكل محبيك الذين تنبأت لهم بالكذب" )إر 20: 6(. فمن يتحدث  يقول )    v

.
40]

 يتنبأ، لكنه يتنبأ باأكاذيب
]

مجرد اإصغاء إلى نبي، بل يصغون إلى كلمات اأنبياء عندما تقدم باطًا )إر 23: 16(. فإن من يسمع نبي مثل موسى ا يسمعه v   إنه لم يمنعهم عن 

يغيرون قلب المستمع، فيعملون برؤى هي من قلوبهم ا  الرب الذي يتكلم خاله. فإن اأنبياء الكذبة يعملون باطًا. فإنهم إذ يتكلمون   هو بل يسمع 
41]

 باطًا
]
.

أوريجينوس العامة 

ِلَذِلَك َتُكوُن َلُكْم َلْيَلٌة ِبَا ُرْؤَيا.

عَِراَفٍة. َظَاٌم َلُكْم ِبُدوِن 

َوَتِغيُب الَشْمُس َعِن اَأْنِبَياِء

َوُيْظِلُم َعَلْيِهِم الَنَهاُر. ]6[

فصارت أذهانهم مظلمة وتحولت حياتهم إلى وبرروا الظلم،  الرياء،  بروح  وسلكوا  التصقوا باأغنياء،  وراء محبة المال  جرى اأنبياء الكذبة  إذ 

أفكارهم. وتزعجهم  استنارة داخلية، فتظَلم عقولهم  رفضوا شمس البّر. يفقدون كل   ليٍل با نهار، أنهم 
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الخزي ويصيرون في حالة إحباط شديد، ويحل بهم  وعرافة في الظام،  برؤيا في الليل،  الرب عن عجز اأنبياء الكذبة، إذ ا يتمتعون  يعلن 

 والعار.

سيكون لكم ليًا، بدون رؤيا، وستكون لكم ظلمة با هؤاء اأنبياء الذين يضلون شعبي، ساكنين في الظلمة. " تغرب" )إر ١٥: ٩( على  v   "الشمس 

يرد هذا الحكم بالنسبة للشعب. الرب(  الروح النجس( اإنسان يجتاز في أماكن )مت ١٢: ٤٣(. هذا يحدث تماًما بالطبيعة. فإن ) يفارق )  فجر". فعندما 

.
42]

الروح النجس( الذي هو الخطية ذاتها خرج منهم )  "هكذا يكون أيًضا لهذا الجيل" )مت ١٢: ٤٥(. فإنه في أيام اأنبياء 
]

افرام السرياني القديس مار 

اْلعَرَاُفوَن، الرَاُؤوَن، َوَيْخَجُل  َفَيخَْزى 

شََواِرَبُهْم، َوُيَغُطوَن ُكُلُهْم 

َجَواٌب ِمَن الَله. ]7[ َأَنُه َلْيَس 

قدموا مما في داخلهم من ظلمة، أن ليس لديهم "إجابة من اه". مشورة  إذ ما سأل أحد اأنبياء الكذبة 

الروحية. طريقه وسط الظلمة  يتنبأوا، فيصمت لسانهم ويغطون شفاههم، ويتلمس الشعب  عجزهم عن أن  الشوارب أيًضا ُيشير إلى  غطاء 

العبرانيين كعامة عن للشارب واللحية تقدير خاص لدى  العبرية sapham. كان  الشارب، إذ جاءت الكلمة  ُيقصد بتغطية شفاههم العليا تغطية 

يرفض أن يعلن ذاته لهم، حزن، أن اه  الحزن واأسى. هكذا فإن النص هنا يعني أن اأنبياء في  والقوة. فتغطية الشفة العليا عامة  والرجولة   الشجاعة 

.
[43]

حزقيال )24: 17، 22( وردت ذات العادة في  اأبرص أن يغطي شفته العليا )ا 13: 45(.   لهذا يغطون شفاههم. ولهذا السبب ُيطالب 

الروح: وقوة  4. ميخا 
الَرِب َوَحّقًا َوَبْأسًا، ُروِح  قَُوَة  َلِكَنِني َأَنا َمآٌن 

آَخِبَر َيْعقُوَب ِبَذْنِبِه،

سَْراِئيَل ِبَخِطَيِتِه. ]8[ َواِإ

الرب القدير وتمسكه بالحق اإلهي. روح  الدوام خال عمل  يتزكى على  ويخزون، إذا بالنبي  بينما ينفضح اأنبياء الكذبة يوًما ما 

قوة وحًقا وشجاعة، يتكلم كمن له سلطان. الرعوي، فامتأ  النبوي  الرب للعمل  روح  الروح القدس فيه. فقد أهله  يُرجع ميخا سٌر قوته إلى عمل   

أخزى" )إش 50: 7(. فهو ا يخشى مقاومة وعرفت أني ا  كالصوان،  الرب يعينني لذلك ا أخجل، لذلك جعلت وجهي   وكما يقول إشعياء النبي: "والسيد 

كانوا أصحاب سلطان! ن   الناس، حتى واإ

الرب هو سّر قوته، أنه: "من هو كفء لهذه اأمور؟" )2 كو 2: 16(، وكما يقول روح  عجزه بذاته عن القيام بهذا العمل، لكن  أدرك النبي 

الرسول: "كفايتنا من اه" )2 كو 3: 5(  

قوة داخلية، وحًقا وبأًسا. ا يشعر بضعٍف، وا الروح اإلهي، يحمل  بقوة  على نقيض اأنبياء الكذبة الذين حل بهم اإحباط الشديد امتأ ميخا 

للمقارنة بين اأنبياء الكذبة وبيني، إذ "ما للتبن مع الحنطة" )إر 23: الرب. كأنه يقول لهم: ليس من وجه  معرفة الحق، وا يفقد عمله البطولي في  تعوزه   

.)28 

إرساليتهم يكشفوا عن صدق  التزم رجال اه أحياًنا أن  سرائيل بخطيته. لقد  بجرأة وأخبر يعقوب بذنبه، واإ المؤهات تكلم  إذ تمتع ميخا النبي بهذه 

نما أجل الخدمة وبنيان ملكوت اه في هذا العالم. تمتعوا بها، ليس لافتخار واإ  واإمكانيات اإلهية التي 
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الرسول بولس لم يفعل ذلك بغية اافتخار يوحنا الذهبي الفم أن  كورنثوس )11: 21 الخ( يوضح القديس  الرسالة الثانية إلى أهل  في تفسير 

دافعوا عن أنفسهم من أجل بنيان لرجال اه الذين  كثيرة  بإنكارهم رسوليته. وقد قدم الذهبي الفم أمثلة  يريدون تحطيم خدمته  أفواه الذين   بنفسه، إنما لُيبكم 

ثور من أخذت، وحمار من أخذت، ومن ظلمت، ومن الرب وقدام مسيحه،  فأشهدوا علٌي قدام   الكنيسة ونجاح العمل اإلهي. فصموئيل النبي يقول: "هأنا 

فأرد لكم" )1 صم 12: 3(. وعاموس النبي يقول أمصيا: "لست أنا نبًيا، وا أنا ابن نبي، بل أنا  سحقت، ومن يد من أخذت فدية أغضي عيني عنه، 

.
[44]

إسرائيل" )عا 7: 14 الخ(، وهكذا أيًضا ميخا النبي هنا الرب: اذهب تنبأ لشعبي  وراء الضان، وقال لّي  الرب من   راٍع وجاني جميز فأخذني 

صراحة: 5. توبيخ القادة في 
ِإسَْراِئيَل، ِاْسَمعُوا َهَذا َيا ُرَؤَساَء َبْيِت َيْعقُوَب َوُقَضاَة َبْيِت 

َيكَْرُهوَن اْلَحَق، اَلِذيَن 

َوُيعَِوُجوَن ُكَل ُمْسَتِقيٍم. ]9[

ويعِوجون المستقيم. لعله الرؤساء والقضاة الذين يبغضون الحق  الجريء ضد  تعوزه اإمكانية للحديث  الرب القدير لن  بروح  إذ ينعم ميخا النبي 

العبارات الهراطقة حين يسيئون استخدام بعض  فيحولونها لصالحهم الخاص. هذا أيًضا ما يفعله  الرب،   يقصد بتعويج كل مستقيم إساءة تفسير كلمة 

هرطقاتهم.  الكتابية لخدمة 

العبارات من الكتاب المقدس. كما بعث مع كيرلس الكبير عن الذين يفسدون الحق بإساءة إستخدام بعض  في رسالته )١٩: ٨( كتب القديس 

الهراطقة. شوهها  الرسولي ابيكتيتوس Epicetetus التي  الرسالة نسخة من خطاب القديس أثناسيوس   

اَلِذيَن َيْبُنوَن ِصْهَيْوَن ِبالِدَماِء

َوُأوُرَشِليَم ِبالُظْلِم. ]10[

الفقيرة. يهتمون بمظهر الخارجية على حساب طبقة الشعب  فانشغلوا باإنشاءات الفخمة والمظاهر  مزدهرة،  يبنوا مدينة  سعى قادة اأمة أن 

يكسرون الناموس ويظلمون المساكين.  المدينة وجمالها كمن يسعون نحو المصلحة العامة، بينما 

أخرى يكفوا عن أموٍر  وأمروا ان  أوًا: "ا تقتل"،  تسلموا هذه الوصية  يتعلموا ضبط النفس، مع أنهم  v   "الذين يبنون صهيون بالدماء" )مي 3: 10(. لم 

قالوا نما ماذا  الشريرة، واإ يتوقفوا عن هذه العادة  كانوا ُيحثون على حفظ هذه الوصية. ومع هذا لم  متنوعة  كثيرة  وبطرِق   ا حصر لها بسبب هذا، 

يكرمكم، وأنه وهو اه صار إنساًنا يوجهونه ضده؟ هل أنه  صغيًرا  كبيًرا أو  رأوه؟ هلم نقتله. وما هو الدافع؟ وما هو السبب؟ أي اتهام كان   عندما 

شرهم العظيم مع غباوتهم، وعلة قتله هو جنونهم لتروا   أجلكم، وصنع عجائب ا حصر لها؟ أو أنه غفر خطاياكم؟ أو أنه دعاكم للملكوت؟ 

.
45]

 المطبق
]

يوحنا الذهبي الفم القديس 

ِبالَرشَْوِة، ُرَؤَساُؤَها َيْقُضوَن 

ِباُأجَْرِة، َوَكَهَنُتَها ُيَعِلُموَن 

َيعِْرُفوَن ِباْلِفَضِة، َوَأْنِبَياُؤَها 

الَرِب َقاِئِليَن: َوُهْم َيتََوَكُلوَن َعَلى 

الَرُب ِفي َوَسِطَنا؟ َأَلْيَس 
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َا َيْأِتي َعَلْيَنا َشٌر! ]11[

وينحرفون بسب محبة المال. كما ُيحذر اأغنياء وأصحاب السلطة من استخدام الرشوة،  كأجراء، فتغويهم  ُيدين النبي القادة الدينيين الذين يعملون 

إرادة اه إنما مرتزقة يتنبأون حسبما ُيقدم لهم من فضة، فا يشغلهم إعان  رشوة! تحَول اأنبياء الكذبة إلى   إمكانياتهم للتأثير على خدام اه، هذه ُتحسب 

أجرة اإثم" )2 بط 2: 15(. تمثلوا ببلعام الذي "أحب   كيف يكسبون المال. لقد 

الحرية، بل إذ كان له فالرسول لم يسيء إلى  يدرس الحنطة.  ترٍف. ا ُيكم فم الثور الذي  v   لقد ُسمح لك أيها الكاهن أن تعيش من المذبح ا أن تحيا في 

ونهاًرا، حتى ا يكون مديًنا أحٍد )١ تس ٢: ٦؛ ٢ تس ٣: ٨(. وفي رسالة أشهد اه أنه عاش بوقاٍر )١ تس ٢:  طعام ولباس كان مكتفًيا، يعمل ليًا 

يرسل أحًدا يسأل أو يأخذ شيًئا من  ١٠(، في غير طمٍع في إنجيل المسيح. أَكد هذا أيًضا، ا بخصوص نفسه وحده، بل وبخصوص تاميذه، أنه لم 

أرسلها البعض أنها نعمة اه )٢ كو ١٢: ١٧-١٨( فإنه لم يجمعها مسرته ودعا العطايا التي  الرسائل عَبر عن   الكنائس. ولكن إن كان في بعض 

خَربها وفقدوا ممتلكاتهم وكل مصالحهم، حيث  وأقرباؤهم  آباؤهم  طردهم  أوًا بالمسيح وقد  آمنوا  الفقراء، وهم اليهود الذين  أورشليم  نما لقديسي   لنفسه واإ

خزفية ثمينة(. ليتنا وزجاجية وصينية ) أواٍن ذهبية  الفقراء اغتنى قلة، فتأكل في  يأخذوا. ولكن تحت ستار  هؤاء أن   كهنة الهيكل والشعب. ليقبل 

...
46]

اأشراف لبلوغ غنى  للفقراء أن يكون علة   بغنانا نغير عادتنا أو ا نسمح 
]

چيروم القديس 

روح ممارستهم للعبادة في شكليتها بدون  اتفق القادة المدنيون والدينيون جميًعا من رؤساء وكهنة وأنبياء على أمٍر واحٍد وهو محبة المال. وخال 

ضرًرا، أنهم شعب اه اسًما. إنه اإيمان غير العامل بالمحبة، الشريرة هذه ا تسبب  تصرفاتهم  ظنوا أن اه في وسطهم يحميهم من كل شٍر.يظنون أن   

روح وحياة.  فهو إيمان ميت، يقوم على الشكليات با 

أورشليم، مدينة اه؟ أليس هيكله وتابوت عهده وكتابه المقدس وكهنته وذبائحه اليومية بين أيدينا؟ هكذا الرب في وسطنا؟" ألسنا في مدينة  "أليس 

وتمسكوا بالشكليات. فتركوا القداسة  اامتيازات اإلهية المقدمة لهم أجل تقديسهم،  أساءوا استخدام   

أصروا على محبة العالم والظلم والعنف. ن  فتوهموا أن اه في وسطهم مادامت لهم هذه العطايا، حتى واإ تحولت عطايا اه لهم عن غايتها، 

ِلَذِلَك ِبَسَبِبُكْم ُتْفَلُح ِصْهَيْوُن َكَحْقٍل،

ِخَربًا، ُأوُرَشِليُم  َوَتِصيُر 

شََواِمَخ َوْعٍر. ]12[ َوَجَبُل اْلَبْيِت 

إرميا. اقتباسها أدى إلى إرميا النبي )26: 18(، وقد كان لها انطباعها العميق على  قرن حيث اقتبسها  أثرها الفعال بعد أكثر من  النبوة  كان لهذه 

تعرض لخطر الموت قتًا في أيام يهوياقيم. إرميا عندما   إنقاذ حياة 

خراب بالشوارع والمباني الفخمة يعملون على  يدرون أنهم فيما هم يهتمون  ادعوا أنهم يبنون صهيون ويهتمون بإنشاءاتها ]10[، وهم ا  لقد 

 اأماكن المقدسة.

إصرارهم على اغتصاب الحقول يسمح اه بدمار صهيون، فتتبدد مبانيها، ظنوا أن اه في وسطهم فلن يحل بهم هاك، فبسبب  إن كان القادة قد 

متسترين إصرارهم على الشر،  كثمرة  اأشرار، وما سيحل أيًضا  هؤاء  وخرائب وقفٍر! ما يحل بصهيون يكشف عما يحل بأعماق   وتتحول إلى حقول 

الرب كعامة على سكنى اه في وسطهم. بوجود صهيون وهيكل   

أورشليم ملطخة بالظلم. بينما كان رؤساء بيت يجري فيه الدم، والذي ُيفسر بأن  v   هنا أيًضا ميخا اإلهي كان غير قادٍر أن يطيق من صهيون من 

تحرث اأجرة. كان اأنبياء يتنبأون من أجل المال! ماذا يقول ميخا عن نتيجة هذا؟ " يشمئزون من العدالة، كان الكهنة يعلمون من أجل   يعقوب 
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أورشليم كمستودع ثمر )مدمر( وجبل البيت مثل بستان غابة". لقد انتحب أيًضا على انعدام ااستقامة، فيندر وجود ساق  صهيون كحقٍل، وتصير 

القوي: "خلصني يا رب فإن الرئيس يسأل والقاضي يتملق )مي ٧: ١-٤(. فقد جاءت لغته غالًبا ما تشبه قول داود   )نبات( أو أثر عنب، حيث أن 

.
[47]

خيراتهم، إذ "أفنيت مثل العث مشتهاة" )مز: ١( ١٢  البار قد فني" )مز ١٢: ١(. فستنتهي 

النزنيزي غريغوريوس  القديس 

الخراب اأرض التي كانت المدينة قائمة عليها حتى يتحقق  الرومان  حرث  حرفًيا على يد تيطس حين  النبوة قد تحققت  يرى البعض أن هذه 

 التام.
 

من وحي ميخا 3

أعرف الحق فأصير قائًدا!

اأشرار. ترتعب نفسي عند سماعي عن القادة     v

يعرفون الحق ويدافعون عنه. ظنوا أنهم 

يعرفوه! وهم أبعد من أن 

أنت هو الحق اإلهي،

فأعرفك، اكشف عن عيني 

أسلك أفيك، فأحيا إلى اأبد!

v   هب لّي أن أحب الخير، وأبغض الشر.

أحب الخير مهما كانت تكلفته،

إغراءاته! وأبغض الشر مهما كانت 

v   أحب الخير لكل بشر،

فأحبك أنت يا محب البشر!

انزع عني كل طمع وجشع وأنانية،

الوحشية العنيفة. انزع عني 

هب لّي الحب الباذل المجاني.

أحب وا أطلب أن ُأَحب.

أني أحبك أنت حتى في المقاومين لّي.

فتترفق أنت بّي. أترفق بالغير     v

أستجيب لطلبات الغير،

صلواتي. فتسمع صوتي وتجيب 
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انزع عني كل رياء،    v

فانطلق بالحق دون مداهنة!

أرضيك فا أطلب رضاء الناس.

بنورك علَي فتشرق  ألتصق بك، 

أتعرف على مشيئتك،

بَرك. واستنير ببهاء 

نهاًرا با ليل، تصير حياتي كلها 

ونوًرا با ظلمة،

وحًبا با بغضة!

روحك القدوس، قوة  v   هب لّي 

بالقوة والحق والبأس. فامتلئ 

أنطق بالحق مهما كانت تكلفته،

وا أداهن غنًيا أو صاحب سلطان!

اعوجاج! أنطق بكلماتك دون 

بالروح والحق، v   أعبدك 

روح! فا تبتلعني شكليات با 

أدرك حلولك وسكناك فَي!

الروحية، فتقيم صهيون 

وتقدس أعماقي هيكًا لك.
<<

 

 

 

القسم الثاني
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نبوات مسيانية مجيدة

مي 5-4
 

 

 

الرجاء بالعودة من السبي كمملكة واحدة، ُتعيد بناء الهيكل، لكن ما هو أعظم إسرائيل وخطية يهوذا فتح باب  نبوات تأديبية بسبب إثم  بعد أن قدم 

الروحية. بإسرائيل الجديد أو المملكة  بأفراتة"، لهذا نجد الحديث خاص   ظهور ابن داود الذي حدد النبي موضع وادته "بيت لحم 

كهنوتي". كان الشعور بالقومية هاروني " دورهم الحّي إقامة أمة تتعبد ه، لكن تحت قيادة حاكم  بعد العودة من السبي ظهر المكابيون وكان لهم 

روحية. تحققت نبوته حرفية قيام ملك من نسل داود؛ لكن ميخا تنبأ مسبًقا عن هذه المملكة أنها جامعة، أبدية،  بطريقة  يترقب   قوًيا للغاية، وكان الكل 

يسوع لم مُّرة، أن  وغيرهم من حالة إحباط  والفريسيين والصدوقيين  مستوى رؤساء الكهنة والكهنة  بمولود بيت لحم. لكن عانت القيادات اليهودية على   

للسيطرة على العالم.  يقم ملًكا مادًيا خاًصا باليهود 
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القسم الثاني 

 
 
 
 

  مسیانیة مجیدةنبوات
 5-4مي 
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بعد أن قدم نبوات تأدیبیة بسبب إثم إسرائیل وخطیة یهوذا فتح باب الرجاء بالعودة 
من السبي كمملكة واحدة، ُتعید بناء الهیكل، لكن ما هو أعظم ظهور ابن داود الذي حدد 

"، لهذا نجد الحدیث خاص بإسرائیل الجدید أو المملكة بیت لحم بأفراتةالنبي موضع والدته "
الروحیة. 

بعد العودة من السبي ظهر المكابیون وكان لهم دورهم الحّي إلقامة أمة تتعبد هللا، 
لكن تحت قیادة حاكم هاروني "كهنوتي". كان الشعور بالقومیة قوًیا للغایة، وكان الكل 

یترقب بطریقة حرفیة قیام ملك من نسل داود؛ لكن میخا تنبأ مسبًقا عن هذه المملكة أنها 
جامعة، أبدیة، روحیة. تحققت نبوته بمولود بیت لحم. لكن عانت القیادات الیهودیة على 
مستوى رؤساء الكهنة والكهنة والفریسیین والصدوقیین وغیرهم من حالة إحباط ُمّرة، ألن 

یسوع لم یقم ملًكا مادًیا خاًصا بالیهود للسیطرة على العالم. 
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 ألصحاح الرَّاِبعُ اَ 

أیَّة كنیسة هي مثلِك؟ 
بعد ما أشار النبي بعبارات مؤثرة عن الدمار الذي یحل باألمة بسبب فساد كل 
في الطبقات، وما ستبلغه من ضیق ُیعاني منه الجمیع، ُیقدم لنا الوعد اإللهي العجیب بأنه "

" یصیر الكل مملكة واحدة حرة، یملك الرب علیها. بهذا ینقل فكرنا من حالة ذلك الیوم
 بناء أسوارها وهیكلها، بل ینقلنا على مستوى وٕاعادةالسبي البابلي إلى العودة إلى أورشلیم، 

حریة مجد أوالد اهللا، حیث ُتقام كنیسة العهد الجدید في ى لإالبشریة من حالة السبي إلبلیس 
رأس الجبال. 

إن كان میخا النبي قد أبرز خالل اسمه وخالل نبوَّاته أنَّه لیس مثل هذا اإلله 
)، فإنه یدعونا لنكون أعضاء في كنیسة العهد الجدید، أیقونة 18: 7غافر اإلثم (مي 

عریسها الفریدة، لتحمل شركة سمات عریسها خالل نعمته الفائقة. وقد جاء هذا األصحاح 
ُیقدِّم لنا هذه العروس، الكنسیة الفریدة العجیبة. ویمكننا أن ُنعطي لها األلقاب التالیة: 

]. 1. جبل الجبال   [1
]. 2. شعب الشعوب ومدرسة إلهیَّة [2
]. 3. محكمة فریدة   [3
]. 5-4. جنَّة فریدة   [4
]. 6. بیت المطرودین  [5
]. 8-7. عرش ملوكي   [6
]. 12-9. جماعة المفدَّیین  [7
]. 13. جیش ال ُیقهر   [8

. جبل الجبال 1
یتطلَّع میخا النبي إلى ملء الزمان حیث یتجسَّد اهللا الكلمة لُیقیم من البشریَّة لیس 
جبًال شامًخا كجبل حوریب حیث تسلَّم موسى النبي الشریعة، وٕانَّما جبل الجبال الذي تبلغ 

قمَّته السماء عینها. فقد جاء السماوي لُیقیم من الساقطین كنیسة مجیدة شاهقة العلّو، تحمل 
جنسّیة عریسها السماوي.  
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هه هللا، قال فیه: أنا أمریكي، فماذا  كتب طفل أمریكي معتّز بجنسیَّته خطاًبا وجَّ
عنك؟" إنَّه السماوي الذي یدعو كل مؤمٍن أن یتحد معه لیحمل جنسیَّته، فیترنَّم الكل مع 

الرسول بولس: "أجلسنا معه في السماویَّات. 

 َوَیُكوُن ِفي آِخِر اَألیَّاِم 
 َأنَّ َجَبَل َبْیِت الرَّبِّ َیُكوُن ثَاِبتًا ِفي َرْأِس اْلِجَباِل 

 َوَیْرَتِفُع َفْوَق التَِّالِل 
 ]1َوَتْجِري ِإَلْیِه ُشُعوبٌ . [
-2: 2] یكاد یكون مطابًقا لما ورد في سفر إشعیاء (3-1ما ورد في العبارات [

). ولما كان االثنان معاصرین لبعضهما، غیر أن إشعیاء أكبر سًنا من میخا، لذا یرى 4
البعض أن األخیر اقتبس ذلك من األول. وٕان كان بعض الدارسین یرون أن االثنین اقتبسا 

   من مصدر ثالث بإرشاد روح اهللا القدوس. 
" عادة ما یستخدمه األنبیاء لإلرشاد إلى العصر المسیاني في آخر األیامتعبیر "

). 5: 3(هو 

 )ةداب) یتنبأ عن ظهور مجید وواسع عن تقوى كل المحیطین: إ2: 2النبي  شعیاءإ 
األصنام، مع تمتع بیت الرب ِبسمة المسكونیة الالئقة به. فإنه یقصد بالجبال والتالل 

التي ملكت على الجمیع بعد ظهور مخلصنا إذ انفضح كذب  ألخطاء ازالةإلیس فقط 
األوثان، بل وأعلن عن جمال الحق، وهكذا نرى النبوة تتحقق. أضف إلى هذا القول: 

.  Ï یعني بها القول: "األیام التي تلي ظهور الرب"في آخر األیام""
 ثیؤدورث أسقف قورش 

لى كنیسة العهد الجدید، إ ُیشیر ل المجیدبالجن هذا أیرى كثیر من آباء الكنیسة 
 .Ð الفم ویوسابیوس القیصريالذهبي والقدیس یوحنا Ïالقدیس كیرلس الكبیرمنهم 

  ملء )، وفي موضع آخر: "لتدبیر 4: 4قال بولس نفس الشيء: "جاء ملء الزمان (غل
). إنه ُیشیر إلى الكنیسة ورسوخ تعالیمها كالجبل... األمر العجیب 2: 2" (إش األزمنة

عن الكنیسة لیس أنها منتصرة وٕانما الطریقة التي بها صارت هكذا. هي ُمطاردة 

1 Theodoret of Cyrus, Commentary on Isaiah 2:2. 
2 PG 70:68D. 
3 PG 16:3. 
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وُمضطهدة، وُممزقة بألف طریق، ومع ذلك لیس فقط ال تنقص، بل صارت عظیمة، 
وباحتمالها اآلالم تحطم أولئك الذین یحاولون أن یصبوا علیها الضربات. هذا هو عمل 
اللؤلؤة التي ُتضرب بالحدید، إنها تستنزف قوة ضاربیها... فإذ یصورها النبي بالجبل، 

 إنما یعني بهذا قوة الكنیسة وثباتها وسموها وصمودها... 
". الحظوا هنا كیف أن النبي لیس فقط أعلن عن الدعوة وتجرى إلیه كل األمم"

الموجهة إلى األمم، بل وأیًضا إلى اشتیاقهم للتجاوب مع الدعوة. لم یقل "سُیدفعون" وٕانما 
. Ï"یأتون"

  الفم لذهبيالقدیس یوحنا ا 
ألیست كل البشریة، القطیع الواحد، هللا؟ ألیس اهللا نفسه هو رب كل الشعوب 

  Ðوراعیها؟
 العالمة ترتلیان  

ترتفع الكنیسة إلى رأس الجبال، أي تبلغ إلى أعالي السماء، حیث تحمل الطبیعة 
السماویة بإتحادها بالرأس السماوي. وتسمو فوق التالل، حیث تعبر فوق كل معاییر أرضیة 

وأفكار بشریة، تسمو فوق كل الفلسفات البشریة والثقافات والفنون، فهي لیست من صنع 
 بشٍر، بل من عمل یدي القدیر نفسه.

": هذا ال ینطبق على الهیكل الیهودي، الذي كان مغلًقا في تجري إلیه شعوب"
وجه األمم، أما الكنیسة فمنذ بدئ انطالقها دعا السید تالمیذه أن یذهبوا ویعلموا األمم (مت 

28 :19 .(
یرى بعض اآلباء أن جبل بیت الرب هو السید المسیح الذي یكون ثابًتا في رأس 

الجبال، أي فوق كل األنبیاء. هذا الجبل هو الصخرة التي تتأسس علیها كنیسة العهد 
الجدید. 

  المسیح تحت رمز جبل عظیم، متحدثًا هكذا: "ویكون في آخر األیام أن النبي میخاقدم 
. Ñ)3-2 :4مي  (جبل بیت الرب... "

 القدیس أغسطینوس 

1 Commentary on Isaiah 2:2 
2 Tertullian: On Modesty 
3 St. Augustine: City of God 18:30. 
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. شعب الشعوب ومدرسة إلهیَّة 2
د، وٕان كل الشعوب األخرى  كان الیهود یحسبون أنَّه ال خالص إلنسان ما لم یتهوَّ

ال عالقة لها باهللا، إذ هم دون سواهم شعب اهللا المختار. لم یدركوا أن اهللا الذي اختارهم 
 إلى جبل تلیكونوا خمیرة مقدَّسة اختار األمم جمیًعا لیصعدوا بالمسیح الصاعد إلى السماوا

الرب، إلى السماء عینها. 
إن كان اهللا ُیقیم من كل قلب مؤمٍن هیكًال مقدًَّسا له، إنَّما لكي تخرج من أورشلیم 

شریعة العهد الجدید، كلمة الرب الجذَّابة لكل لسان وأمَّة، حتى یتمتَّع الكل بالكلمة واهب 
الحیاة والقیامة. لقد صارت الكنیسة شعب الشعوب، تضم من كل األمم شعًبا مقدًَّسا سماوی�ا. 

إنَّها مدرسة إلهیَّة عمیدها المعلِّم اإللهي الفرید، یحمل تالمیذه فیه، ویسكن في 
أعماقهم، فینالوا شركة الطبیعة اإللهیَّة. 

 َوَتِسیُر ُأَمٌم َكِثیَرٌة َوَیُقوُلونَ : 
 َهُلمَّ َنْصَعْد ِإَلى َجَبِل الرَّبِّ 

 َوإَِلى َبْیِت ِإَلِه َیْعُقوَب 
 َفُیَعلَِّمَنا ِمْن ُطُرِقِه َوَنْسُلَك ِفي ُسُبِلهِ . 

 َألنَُّه ِمْن ِصْهَیْوَن َتْخُرُج الشَِّریَعُة 
 ]2َوِمْن ُأوُرَشِلیَم َكِلَمُة الرَّبِّ . [

ستأتي األمم إلى كنیسة العهد الجدید، جبل الرب وبیت إله یعقوب، لیتمتع الكل 
بالنبوات والرموز الواردة في الشریعة عن السید المسیح وعمله الخالصي. 

وس أسقف أورشلیم یقتبس هذه العبارة لیتحدث ت البیكتيالبابا أثناسیوسفي رسالة 
ن الكلمة لم یتحول إلى جسٍد وعظاٍم أ كلمة الرب المتجسد من أورشلیم، موضًحا يءن مجع

 .Ïال یتغیر عن طبیعته اإللهیة بتجسدهو ،وشعٍر وكل الجسم

  من هنا (أورشلیم) أختبر كل موضع في العالم الفرح، من هنا السعادة والبهجة، من هنا
 .Ðمصادر الفكر السلیم؛ هنا صلب المسیح، ومن هنا انطلق الرسل... هذه البهجة خالدة

ذهبي الفم الالقدیس یوحنا 

1 St. Athanasius: letter 59 to Epictetus, 2. 
2 On Ps 48 
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  ٤استخدم میخا النبي رمز الجبل العالي للحدیث عن تجمع األمم في المسیح (أورد مي :
)... بعد ذلك سبق فأخبرنا ذات النبي حتى عن الموضع الذي ولد فیه المسیح ٣-١

 .Ï)٢: ٥(مي 

 القدیس أغسطینوس

  ،أعلن میخا أن الناموس الجدید ُیعطى بالطریقة التالیة: "ستخرج الشریعة من صهیون
. Ðوكلمة الرب من أورشلیم. وهو سیحكم بین شعب كثیر، وسوف یقهر أمًما ویوبخهم"
فإن الناموس األول الذي ُأعطي بموسى لم ُیعط على جبل صهیون بل على جبل 

حوریب. وقد أظهرت سبلة أن هذه ستنتهي بابن اهللا. "ولكن عندما تتحقق هذه كلها التي 
 .Ñتكلم عنها في ذلك الوقت كل الناموس (في حرفیته) ُیباد"

 لوكتانتیوس

  عندما تحدث الروح النبوي متنبًئا عن األمور المقبلة، قال: "ستخرج الشریعة من
صهیون، وكلمة الرب من أورشلیم، وسیحكم في وسط األمم وینتهر شعب كثیر. ویطرقوا 

سیوفهم إلى محاریث، وسهامهم إلى مناجل، وال ترفع أمة سیًفا على أمة، وال یتعلمون 
الحرب بعد". یمكننا أن نظهر لكم أن ذلك قد حدث فعًال حقیقة. فإن جماعة من إثني 

عشر رجًال خرجوا من أورشلیم، وكانوا عامین غیر متدربین على الكالم. ولكن بقوة اهللا 
شهدوا بالمسیح لیعلموا الكل كلمة اهللا. واآلن نحن الذین كنا یقتل الواحد اآلخر لیس فقط 

ال ُنقیم حرًبا الواحد ضد اآلخر، بل لكي ال نكذب وال نخدع قضاتنا ببهجة نموت من 
أجل االعتراف بالمسیح، فإنه صار ممكًنا لنا أن نتبع القول: "اللسان ُیقسم بینما یبقى 

. لكن من الغباوة إن كان الجنود الذین تجندوا بواسطتكم وتسجلت Òالذهن ال یقسم"
. Óأسماؤهم أن یبقوا في والٍء إلیكم عوض الوالء لحیاتهم ولوالدیهم وبالدهم وكل عائالتهم
فإنه لیس لدیكم شيء غیر فاسد تقدمونه لراغبي عدم الفساد. بالحري إننا نحمل كل 

 .Ôشيء لكي نتقبل ما نشتهیه من ذاك القادر أن یهبه

1 City of God, 18: 30. 
2 Sibylline Oracle, 8: 299-300. 
3 Epitome of the Divine Institutes, 4: 17. 
4 Euripides Hippolytus.        ٦١٢اقتبسها من ایریبیدس هیبولتیس   
5 Apology 1: 39. 

Ô .یوجه القدیس یوستین حدیثه لقضاة روما وشعبها  
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 القدیس یوستین

  ها أنتم ترون أنهم یكونون خوارس ویحتفلون باألعیاد، كل یشجع اآلخر، والكل صاروا
معلمین، لیس أمة واحدة وال اثنتین وال ثالث أمم... بل یجتمع الكل مًعا. یقول: جاءت 
شعوب كثیرة من بالد مختلفة، هذا لم یحدث مطلًقا مع الیهود، إن جاء قلًة فهم دخالء 

. Ïقلیلون جاءوا بصعوبة بالغة ولم یأخذوا قط اسم األمم، بل جاءوا كدخالء
 ذهبي الفماللقدیس یوحنا ا 

  أو یقول نبي آخر: "هلم 1: 95داود العظیم یقول لكم: "هلم نفرح في الرب" (مز ،(
یقول المخلص نفسه: "تعالوا إلٌى یا جمیع  )، أو2: 4 جبل الرب" (مي إلىنصعد 

)، أو: قوموا لنهب مشرقین 28: 11المتعبین والثقیلي األحمال وأنا ُأریحكم" (مت 
)، مشرقین 7: 4بالبهاء، متأللئین أكثر من الثلج، وأكثر بیاًضا من اللبن (راجع مراثي 

 Ðأكثر من الیاقوت، لیتنا ال نقاوم وال نتأخر!
ي زینزنلالقدیس غریغوریوس ا 

  بعد خبرة المتاعب التي سیجدون أنفسهم فیها، حیث یسبیهم أوًال األشوریون ومؤخًرا
البابلیون، سیحدث تحول عظیم بخصوص هذا الموضع، الجبل الذي ُیظن أن اهللا یسكنه 

إذ یصیر مشهوًرا، ویظهر أنه یفوق كل الجبال، یسمو فوق كل الجبال والتالل بسبب 
المجد الذي یغطیه خالل الحنو اإللهي. ستسرع أعداد ضخمة من كل المواضع، حتى 
من الشعوب الغریبة، لتجتمع لتبلغ جبل اهللا، حیث ُیظن أن اهللا یسكنه، ویتعلمون كیف 

 .Ñیلزمهم تدبیر حیاتهم كما یلیق

 ثیؤدور أسقف الموبسستي

  تبلغ الكرازة اإلنجیلیة اإللهیة إلى أقاصي األرض، حسب نبوة الرب الواردة في األناجیل
). وقد ١٤: ٢٤المقدسة: "یكرز باألخبار المفرحة إلى كل األمم شهادة لهم" (راجع مت 

حث الرسل القدیسین بالكلمات: "فاذهبوا وتلمذوا جمیع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن 
). هذه ٢٠-١٩: ٢٨والروح القدس. وعلموهم أن یحفظوا جمیع ما أوصیتكم به" (مت 

الشریعة اإلنجیلیة والكرازة الرسولیة بدأت بأورشلیم كما بینبوع وبلغت إلى العالم كله، تقدم 

1 Commentary on Isaiah 2:2. 
2 Oration on the Holy Baptism, 25. 
3 Commentary on Micah 4: 1-3. 
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. Ïری�ا للذین یقتربون من اإلیمان

 "یتحدث النبي هنا عن ألن من صهیون تخرج الشریعة، من أورشلیم كلمة الرب ."
شریعة جدیدة وكلمة جدیدة، ألن الشریعة القدیمة ُأعطیت في سیناء أما شریعة العهد 

الجدید فُقدمت في صهیون. األولى ُقدمت للیهود وحدهم، وأما الجدیدة فُقدمت لكل 
الشعوب واألمم، لكل الجنس البشري. أعطى اهللا الشریعة القدیمة لیس في صهیون، 

وٕانما على جبل سیناء. واضح جًدا أنه ُیشیر إلى العهد الجدید. هناك أعطي للرسل أوًال، 
. Ðوشكًرا لهم إذ نقلوه إلى كل األمم

 یؤدورت أسقف قورشث 

. محكمة فریدة 3
بعد أن تحدث عن الكنیسة بكونها جبل الجبال الراسخ، وٕانها مدرسة فریدة تحت 

یتربَّع فیها القاضي قیادة المعلم اإللهي رب المجد یسوع، یحدثنا عنها كمحكمة عجیبة وفریدة 
مخلِّص العالم، ال لُیهلك وینتقم، بل لُیجدِّد بروحه القدُّوس الطبیعة البشریَّة، فیهب سالًما 

سماوی�ا وانسجاًما فائًقا. عوض المعركة بین النفس والجسد، وبین العقل والعواطف البشریَّة، 
یسود سالمه الفائق على كیان اإلنسان كلُّه فیصیر قیثارة الروح التي تصدر تسبحة حب 

سماوي تعلن عن تحقیق المصالحة مع اهللا كما مع الناس والسمائیِّین. 

 َفَیْقِضي َبْیَن ُشُعوٍب َكِثیِرینَ . 
 ُیْنِصُف ألَمٍم َقِویٍَّة َبِعیَدٍة 

 َفَیْطَبُعوَن ُسُیوَفُهْم ِسَككًا َوِرَماَحُهْم َمَناِجلَ . 
 َال َتْرَفُع ُأمٌَّة َعَلى ُأمٍَّة َسْیفًا 

 ]3َوَال َیَتَعلَُّموَن اْلَحْرَب ِفي َما َبْعدُ . [

 لى كل إ الرب، أعاد العهد الجدید السالم، وانطلقت الشریعة التي تهب الحیاة يءمنذ مج
. Ñاألنبیاء كقول األرض

ایریناؤس القدیس  

1 Commentary on Micah 4: 13. 
2 Commentary on Isaiah 2:3. 
3 St. Irenaeus: Against Heresies, 4:34:4. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

 ن هو هذا الذي یفعل هكذا، أو من الذي یٌوحد البشر في سالٍم هؤالء كانوا یكرهون م
بعضهم البعض، إالَّ االبن الحبیب لآلب، مخلص الكل العام، یسوع المسیح، الذي بحبه 
تعهد كل األمور لخالصنا؟ فإنه منذ القدیم سبق التنبوء عن السالم الذي یدخله، حیث 

. Ï"یطبعون سیوفهم سكًكایقول الكتاب "
 لبابا أثناسیوس الرسوليا 

ما هي هذه السیوف إالَّ العواطف واألحاسیس والطاقات التي كنا نستخدمها لقتل 
نفوسنا ونفوس الملتصقین بنا، فإنه خالل السالم الروحي الذي یهبه لنا المخلص تتحول كل 

هذه الطاقات إلى سِكِك لمحاریث نفوسنا التي تفلح قلوبنا، فتنزع الحجارة واألشواك وتحول 
بریتنا الداخلیة إلى جنة روحیة مملوءة من ثمر الروح.  

ال یعود یتعلم اإلنسان الحرب ضد أخیه، إنما یتمتع بالسالم في غیر خوف (زك 
3 :10 .(

. جنَّة فریدة 4
غرس الرب جنَّة عدن لیعیش آدم وبنوه تحت شجرة الحیاة، لیأكلوا ویشبعوا، 

ویجلسوا ویستریحوا في الرب. لكن سرعان ما طرد اإلنسان نفسه بنفسه من الجنَّة لیعیش في 
وادي الدموع، یئن من ثقل الخطیَّة التي اختارها بكامل إرادته الحرَّة، فصار لها عبَدا ذلیالً . 
اآلن وقد جاء مسیحنا أقام كنیسته جنَّة إلهیَّة مفرحة، لیحیا فیها أبناؤه (أبناء آدم الثاني). 

یجلس المؤمن تحت الكرمة، ویستریح تحت التینة. ما هي الكرمة سوى السیِّد المسیح 
المصلوب القائم من األموات، مصدر الفرح الحقیقي، خمر العهد الجدید؟ وما هي التینة إال� 
الروح القدس واهب الحب الذي یربط المؤمنین مًعا كبذور التینة فتقدِّم طعًما عذًبا، وتتغلف 

بغالف الوحدة الذي یضم البذور في داخلها؟ 
إنَّها جنَّة فریدة نأكل ونشرب من جسد الرب ودمه، ونرتوي بروحه القدُّوس، الماء 

الحيّ ! 

  ،َبْل َیْجِلُسوَن ُكلُّ َواِحٍد َتْحَت َكْرَمِتِه َوَتْحَت ِتیَنِتهِ 
،  َوَال َیُكوُن َمْن ُیْرِعبُ 

 ]4َألنَّ َفَم َربِّ اْلُجُنوِد َتَكلَّمَ . [

1 The Incarnation of the Word, NPNF, Vol. 4, p. 64. 
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الجلوس تحت الظل هو تعبیر رمزي ُیستخدم لإلشارة إلى السالم الخاص باألمة 
). تأسس هذا على العادة التي كانت 10: 3؛ زك 25: 4 مل 1والسعادة المحلیة (راجع 

سائدة أن یبحث الشخص عن ظل مبهج تحت أشجار التین والكروم. ففي الشرق ُتستخدم 
الكرمة باألكثر للزینة وللظل أكثر من اللبالب في الغرب. ُتقضب الفروع لعمل تعریشة 
(تكعیبة) في ساحة المنزل. أشجار التین بضخامة فروعها وأوراقها العریضة توجد ظًال 

. Ïطبیعًیا محبًبا للنفس

  ُیلمح نشید األناشید إلى (الكرمة وتینة الحقل) بهذه الطریقة: "أحلفكن یا بنات أورشلیم
 ). LXX ٧: ٢بالقوات وفضائل الحقل أالَّ تیقظن وال تنبهن حبي حتى یشاء" (نش 

هذا هو حقل (البرّ ) المملوء سالًما بعینه، هذا الذي یتحدث عنه الرب أیًضا في 
). في هذا الحقل توجد LXX ١١: ٥٠المزمور: "كل ما یتحرك في الحقل هو ليّ " (مز 

الكرمة التي ُتعصر وتصدر دًما، ویغسل العالم ویطهره. وفي هذا الحقل توجد الشجرة، 
وتحتها یجلس القدیسون للراحة، ویتجددون بنعمة صالحة روحیة. في هذا الحقل شجرة 

الزیتون المثمرة ُتسحق، فتقدم دهن سالم الرب. في هذا الحقل تنتعش أشجار الرمان (نش 
 .Ð) التي تظلل ثماٍر كثیرة في حضن اإلیمان الواحد وتبعث فیها دفء الحب٢: ٨

 القدیس أمبروسیوس

  وشجرة التین إلى ١: ١٥ُتشیر الكرمة في أماكن لیست بقلیلة إلى الرب نفسه (یو ،(
)، والروح القدس یشفیها. لقد ٥: ١٠٤الروح القدس، إذ الرب "یبهج قلوب البشر" (مز 

 لكي ُیشفى. وكما – أي من ثمر الروح –ُأمر حزقیا أن یصنع لزقة من كتلة من التین 
یقول الرسول عن هذا الشفاء أنه یبدأ بالحب. "وأما ثمر الروح فهو المحبة، الفرح، 

). ٢٣-٢٢: ٥السالم، الصبر، اللطف، الصالح، اإلیمان، الوداعة، والتعفف" (غل 
بسبب عظمة مسرتهم یدعو النبي هذه الثمار الروحیة تیًنا. یقول أیًضا میخا عنها: 

). بالتأكید ٤: ٤"یجلسون كل واحٍد تحت كرمته وتحت تینته، وال یكون من یرعب" (مي 
من یلجأ إلى الروح ویستریح تحته، وتحت ظل الكلمة ال یرعبه وال یخیفه من یسبب 

 .Ñمتاعب لقلوب البشریة

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, 1972, article 613. 
2 Jacob and the Happy Life, 2: 13. 
3 Banquet on the Ten Virgins 10: 5. 
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 میثودیوس

  ٢نقرأ في التكوین أن اهللا غرس جنة في الشرق وهناك وضع اإلنسان الذي شكَّله (تك :
: ٣٣). من له القدرة أن یخلق فردوًسا إالَّ اهللا القدیر الذي "قال فكان كل شيء" (مز ٨
)، والذي لم یكن قط في حاجة إلى ما قد أراد أن یأتي به إلى الوجود؟ لقد غرس هذا ٩

: ١٥الفردوس الذي یقول عنه أنه حكمته: "كل غرس لم یغرسه أبي السماوي ُیقلع" (مت 
). إنه زرع صالح، فقد قیل عن المالئكة والقدیسین أنهم یسترخون تحت شجرة التین ١٣

. Ïوالكرمة. في هذا األمر رمز للمالئكة في وقت السالم العتید
 القدیس أمبروسیوس

  ،َألنَّ َجِمیَع الشُُّعوِب َیْسُلُكوَن ُكلُّ َواِحٍد ِباْسِم ِإَلِههِ 
 َوَنْحُن َنْسُلُك ِباْسِم الرَّبِّ ِإَلِهَنا ِإَلى الدَّْهِر َواَألَبدِ . 

 ]5 [الذین یسلكون في اسم الرب یكون لهم سالم أبدي.

  الذین هم شغوفون نحو الصعود على جبل الرب، ویرغبون في تعلم طرقه، یعدون
باالستعداد للطاعة، فینالون في داخلهم أمجاد الحیاة في المسیح، ویتعهدون بكل قوتهم 
أن یكونوا غیورین في كل القداسة. یقول: "في كل بلٍد ومدینة لیسلك كل واحد الطریق 

الذي یختاره ویعبد كما یبدو صالًحا له، أما اهتمامنا نحن فهو المسیح، ونجعل ناموسه 
طریًقا مستقیًما، نسلك فیه معه، لیس فقط في هذه الحیاة الحاضرة أو الماضیة بل وما 
هو أعظم فیما یتعداها". إنه قول أمین: "الذین یتألمون معه سیسیرون معه إلى األبد، 

). لكن الذین ال ١٧: ٨؛ رو ١٢-١١: ٢تي  ٢ومعه یتمجدون، ومعه یملكون" (راجع 
یفضلون شیًئا على حبُّه یجعلون من المسیح اهتماماتهم، هؤالء یكفُّون عن تشتیت العالم 
قوا في الفضیلة. مثل هؤالء كان  الباطل ویطلبون بالحري البّر وما هو ُمسّر له، وأن یتفوَّ

-19: 2بولس، إذ كتب: "مع المسیح صلبت فأحیا ال أنا، بل المسیح یحیا فيّ " (غل 
: 2 كو 1). وأیًضا: "لم أعزم أن أعرف شیًئا بینكم إالَّ یسوع المسیح وٕایَّاه مصلوًبا" (20
2(Ð .

القدِّیس كیرلُّس الكبیر 

1 On Paradise 1: 2. 
2 Commentary on Micah 2:4:5. 
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. بیت المطرودین 5
أتُّهم حكمة اهللا المتجسِّد بأنَّه مختل العقل، وُطرد من المحلَّة لُیصلب خارج 

أورشلیم. هناك بسط یدیه لیحتضن كل منسحٍق وجریٍح ومكسوٍر وطریدٍ ! إنَّه رب المرذولین. 
ته لم تقبله لكي یقبل في داخله من لیس لهم أین یسندون رؤوسهم. هو أب األیتام،  خاصَّ

وقاضي األرامل، وسند المضطهدین، وملجأ من لیس لهم من یسأل عنهم. 

  ،ِفي ذِلَك اْلَیْوِم َیُقوُل الرَّبُّ َأْجَمُع الظَّاِلَعةَ 
، َوَأُضمُّ اْلَمْطُروَدةَ 

] 6. [َوالَِّتي َأْضَرْرُت ِبَها
هنا یتنبأ عن العودة من السبي، حیث صارت األمة مطرودة. فبعد التأدیب یُرد 

الرب المطرودین ویضمد جراحاتهم. 
: 23؛ إر 3: 46؛ 32: 37یصیر المطرودون بقیة مختارة، شعب اهللا القوي (إش 

). 15: 5؛ عا 3

. عرش ملوكي 6
تعجَّب حزقیال النبي حین رأى العظام الجافة قد صارت جیًشا عظیًما جًدا جًدا 

). إنَّها رؤیة كل یوم حیث ُیقیم السیِّد المسیح من الضعفاء الجهَّال الُمزدرى 10: 37(حز 
بهم برًجا عظیًما یأوي القطیع ویحمیه من الذئاب الخاطفة، وأكمة عظیمة ال تقدر الحیَّة أن 

تزحف علیها لتضرب بأنیابها في عقب أوالد اهللا، وعرًشا ملوكی�ا یتربَّع علیه ملك الملوك 
لیملك على بنت أورشلیم السماویَّة، كنیسته المقدَّسة. 

  اآلن من الواضح أنَّه ال یقدر أحد في كل العالم أن یخیفنا أو یخضعنا نحن الذین نؤمن
بیسوع. بالرغم من أنَّه ُتقطع رؤوسنا وُنصلب وُنطرح للوحوش المفترسة وُنقیَّد، وُنحرق، 

  كل نوع آخر من العذاب، فإنه من الشاهد أنَّنا ال ننكر قانون إیماننا. ونحتمل

كلَّما ُاضطهدنا ازداد عدد الذین یقبلون اإلیمان ویصیرون عبدة اهللا باسم یسوع. 
وذلك كما یقطع أحد أغصان الكرمة المثمرة، فإنها تنمو مرَّة أخرى، وتنبت فروًعا أخرى 

مثمرة، هكذا یحدث مع المسیحیِّین، فإن الكرمة مغروسة باهللا والمسیح هو مخلِّص شعبه. 
في ذلك الیوم یقول الرب: لكن بقیَّة النبوَّة ستتحقق في المجيء الثاني. یقول النبي میخا: "

". هذا ُیشیر إلى أنَّه لیس لكم أجمع الظالعة (المرضضة) وأضم المطرودة والتي رفضتها
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الكلمة األخیرة عندما أنتم وكل الشعب اآلخر الذي له السلطان أرادوا طرد كل مسیحي لیس 
. Ïفقط من ممتلكاته، بل وحتى من العالم كله، إذ ال تسمحون إلنسان مسیحي أن یعیش

القدِّیس یوستین الشهید 

، َوَأْجَعُل الظَّاِلَعَة َبِقیَّةً 
، َواْلُمْقَصاَة ُأمًَّة َقِویَّةً 

 ]7َوَیْمِلُك الرَّبُّ َعَلْیِهْم ِفي َجَبِل ِصْهَیْوَن ِمَن اآلَن ِإَلى اَألَبدِ . [

 َوَأْنَت َیا ُبْرَج اْلَقِطیِع َأَكَمَة ِبْنِت ِصْهَیْوَن 
لُ ،ِإَلْیِك َیْأِتي  ]8 ُمْلُك ِبْنِت ُأوُرَشِلیمَ . [، َوَیِجيُء اْلُحْكُم اَألوَّ

 ببرٍج عاٍل، منه یرعى الراعي أشبهإذ یعود ألورشلیم بهاء أعظم وقوة، تصیر 
الصالح قطیعه. 

  وأنت یا برج، راعي ابنة صهیون القائم، سیأتي زمانك". ُتشیر هذه الكلمات إلى صدقیا"
 ألن شعب یهوذا استقرَّ تحت ظلِّه، ویدعوه برًجا، الكافر، هذا الذي یدعوه النبي الملك
 بسبب خطأ الوثنیَّة التي التصق بها. مرَّة أخرى قاتًما بسبب تدبیره للمملكة، ویدعوه راعًیا

في المعنى الرمزي لكلماته یدعو الشیطان راعًیا قاتًما، فإنَّه بطریقة رمزیَّة كان دائًما 
 حًقا فإن –ُیهاجم ابنة صهیون تحت سماء قاتمة. وٕاذ یصطادها یسحبها بعیًدا عن النور 

ًرا رئیس أورشلیم الرمزیَّة السامي الشرعي حطَّم هذا  من یسلك بخبٍث یكره النور. لكن مؤخَّ
. Ðالطاغیة بمجیئه حیث سحب الراعي القاتم بعیًدا

القدِّیس مار أفرآم السریاني 

. جماعة المفدیِّین 7
إن كانت الكنیسة تتعرَّض الضطهادات مستمرَّة، فتبدو كمن هي مسبیَّة، إالَّ أن 
ره من  عریسها هو الفادي، یخلِّصها من عدوِّها، كما أخرج الشعب القدیم من مصر، وحرَّ

عبودیَّة فرعون. وكما رّد شعبه من السبي البابلي بید قّویة وعجیبة! 
إذ كان الیهود یفسرون وعد اهللا للملك داود أن یملك نسله إلى األبد حسبوا أن 

دم ملًكا من نسل داود. لذلك جاء حدیث میخا النبي عن السبي البابلي قبل عا لن تذیهو

1 Dialogue with Trypho, 110. 
2 Commentary on Micah. 
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 ،زًعا للغایة، خاصة وأن األنبیاء الكذبة كانوا ینادون بكلمات ناعمةفحدوثه بقرٍن ونصٍف م
ا. ذ وهیكلها الفرید وبقاء مملكة داود الذي من سبط یهوأورشلیممؤكدین حمایة اهللا لمدینة 

 َاآلَن ِلَماَذا َتْصُرِخیَن ُصَراخًا؟ 
 َأَلْیَس ِفیِك َمِلٌك 

] 9 [َأْم َهَلَك ُمِشیُرِك َحتَّى َأَخَذِك َوَجٌع َكاْلَواِلَدِة؟

،  اْدَفِعي َیا ِبْنَت ِصْهَیْوَن َكاْلَواِلَدةِ ،َتَلوَّيِ 
، َألنَِّك اآلَن َتْخُرِجیَن ِمَن اْلَمِدیَنةِ 

یَّةِ  ، َوَتْسُكِنیَن ِفي اْلَبرِّ
 َوَتْأِتیَن ِإَلى َباِبلَ . ُهَناَك تُْنَقِذینَ . 

 ]10ُهَناَك َیْفِدیِك الرَّبُّ ِمْن َیِد َأْعَداِئكِ . [
یتحقق الخالص خالل التأدیب حیث یسمح اهللا أن تصیر أورشلیم بال ملك، أشبه 
بامرأة في طلق تتألم لتنجب طفًال جدیًدا. كان لزاًما أن ُیسبى یهوذا إلى بابل ثم یعود فیتمتع 

بالحریة والعودة إلى أرض الموعد. 

  تلوِّي وتنهَّدي یا ابنة صهیون، مثل امرأة في والدة، "ألنَّك اآلن تخرجین من المدینة
یَّة)؛ وتأتین إلى بابل. هناك تُنقذین". المعنى هو أنَِّك  وتسكنین في بلٍد مفتوٍح (برِّ

، یا (شعب) صهیون، تُنفین في بابل، ولكن بعد سنوات تعودین من السبيستذهبین إلى 
هناك، لیس مع جندي ُیسرع بك، وٕانَّما مع ذاك القائد الذي بصعوده على السماء یحمل 
مسبییِّه سبًیا. ستتبعینه مع اإلخوة متشابكي األیدي، ومع رؤساء جیشنا الذین یسبون كل 

. Ïاألذهان لحساب المسیح
القدِّیس مار أفرآم السریاني 

 َواآلَن َقِد اْجَتَمَعْت َعَلْیِك ُأَمٌم َكِثیَرٌة الَِّذیَن َیُقوُلونَ : 
 ]11ِلَتَتَدنَّْس َوْلَتَتَفرَّْس ُعُیوُنَنا ِفي ِصْهَیْونَ . [

إذ تتطلع األمم الوثنیة إلى أورشلیم المسبیة وهي تحت التأدیب یسخرون منها، 
ویشتموها مترقبین تمام دمارها. لكن هؤالء ال یدركون خطة اهللا وتدابیره. ستجتمع األمم مًعا 

 الخ). 8: 20؛ رؤ 12؛ زك 39-38؛ حز 3ضد اهللا وشعبه في معركة فاصلة (یوئیل 
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  اآلن كثیر من األمم تجتمع ضدَّك. بمعنى أنَّه في ذات الوقت یهجم علیِك خلیط من أمم
مختلفة كثیرة تحت قیادة جوج. مرَّة سیكون هناك تدنیس في صهیون، وتتفرَّس العین 

علیه، بمعنى أن الموضع المقدَّس الذي لصهیون سُیدنَّس وُیحتقر للغایة بواسطة أولئك 
الذین ال یعرفون أنَّهم سوف ُیدرسون بواسطة انتقام عدالة اهللا مثل القش الذي ُیجمع 

. Ïعلى البیدر
القدِّیس مار أفرآم السریاني 

، َوُهْم َال َیْعِرُفوَن َأْفَكاَر الرَّبِّ 
، َوَال َیْفَهُموَن َقْصَدهُ 

 ]12ِإنَُّه َقْد َجَمَعُهْم َكُحَزٍم ِإَلى اْلَبْیَدرِ . [
ُیطالبنا النبي أالَّ نبحث عن األحداث المستقبلیة رغبة في اشباع فضولنا، وٕانما 

للتعرف على مقاصد الرب وخططه من جهتنا. 

. جیش ال ُیقهر 8
تطلَّع داود النبي إلى عریس الكنیسة األبرع جماًال من بني البشر، فرآه قائًدا یحمل 
سیفه على فخذه، یخرج غالًبا ولكي یغلب. هكذا عروس القائد قرنها من حدید، وأظالفها من 
نحاس، تسحق جموع الشیَّاطین تحت قدمیها، وتقدِّم نفوًسا كثیرة للرب كغنى حقیقي فائق.  

  ،ُقوِمي َوُدوِسي َیا ِبْنَت ِصْهَیْون
  ،َألنِّي َأْجَعُل َقْرَنِك َحِدیداً 
  ،َوَأْظَالَفِك َأْجَعُلَها ُنَحاساً 

  ،َفَتْسَحِقیَن ُشُعوبًا َكِثیِرینَ 

  ،َوُأَحرُِّم َغِنیَمَتُهْم ِللرَّبِّ 

] 13. [َوَثْرَوَتُهْم ِلَسیِِّد ُكلِّ اَألْرضِ 
اآلن یقدم لنا نصرة نهائیة، حیث تسحق عدو الخیر، وتتحول كل األحداث لمجد 

الرب. 

  الذي كسره البابلیُّون حدیًدا، فتسحقین شعب كثیر، وتخصَّصین غلَّتهم قرنك"سأجعل 
للرب". هذا سیحدث بعدما تمتلكین أرضهم وغناهم، وتدفعین العشور للرب عن األرض 
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كلَّها. كما قلت أظهر اهللا عالمة مثل هذا االزدهار العظیم للیهود الراجعین من السبي. 
. Ïلقد حفظ هذا األمر عینه للكنیسة

القدِّیس مار أفرآم السریاني 
 

 4من وحّي میخا 
جعلت شعبك عجًبا! 

  من مثلك یا اهللا، غافر الخطایا، وواهب الملكوت؟
أقمت من كنیستك عجًبا! 

، كعضٍو في كنیستك الفریدة!  وأعلنت قدرتك فيَّ

  ،أقمت منِّي أنا الضعیف المنسحق
جبًال شامًخا، رأسه في السماء! 

حسبتني جبلك الدسم، موضع سرور السمائیِّین! 
أنت ملك الملوك ورب األرباب، 

حسبتني جبل الجبال الفائق االرتفاع! 
حسبتني عضًوا في كنیستك المقدَّسة! 

  .أقمتها مدرسة فریدة كمعلِّم سماوي
تضم تالمیذ من كل أمَّة وشعب ولسانّ . 

صرّت عضًوا فیها أتعلَّم منك لغة السماء! 
أتكلَّم بلغة الحب السماوي بشركتي معك یا أیُّها الحبّ. 

تسبِّحك نفسي، فلیس من مخاوف تلحق بي. 
 ال أعاني من عجز في العالقات. – أیقونة السماء –في كنیستك 

فالكل یتعلَّم بلغة الحب. 
والكل ال یعاني من جهل للغة أو عجز عن النطقّ . 

عجیب أنت أیُّها المعلِّم السماوي! 
جمَّلتني فیك، وأحملك في داخليّ . 

1 Commentary on Micah. 
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أنت في قلبي كما في فمي، أنطق بك على الدوام! 

  .لست اشتهي بعد جنَّة عدن مثل أبي آدم
فقد أقمت لّي جنَّة إلهیَّة. 

اقتطف عنب الفرح منك، یا أیُّها الكرمة اإللهي! 
اقتطف تیًنا عذًبا مشبًعا من روحك القدُّوس! 

لت أعماقي إلى جنَّتك.  حوَّ
أراك مع أبیك وروحك القدُّوس سّر بهجتي! 

  !لست أئّن من الظلم السائد في العالم
أراك مطروًدا خارج المحلَّة، 

فأجد مجًدا في طردي معك، ألحمل صلیبك! 
تبسط یدیك على الصلیب، 

فتضّم من لیس لهم موضع في قلوب اآلخرین، 
تجتذب الفقراء یا من صرت فقیًرا لتغنینا بفقركّ . 

تجتذب المتألِّمین یا من صلبَت لتعطي آلالم الحب عذوبة فائقة! 
تضم الضالِّین یا من صرت طریًقا، یحملنا إلى الحضن اإللهي! 

تقبل المرذولین لتهبهم شركة األمجاد السماویَّة! 

  !كم عافت نفسي جسدي من أجل شهواته
كم أنَّت أعماقي من أفكاري التافهة! 

كم صرخ قلبي من عواطفي المتسیِّبة! 
لك المجد یا مقدِّس كل كیاني! 

حملت جسًدا العتّز بتقدیسك لجسدي! 
وهبتني روحك القدُّوس یضبط أفكاري. 
قدَّست عواطفي وكرَّستها عرًشا لحبَّك! 

أقمت في أعماقي ملكوتك السماوي! 
لت قلبي إلى عرشك الباهر!  حوَّ

  !ي الرب الفادي لماذا تئنِّین یا نفسي في داخلي؟ ترجِّ
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لیس لفرعون سلطان أن یذلُّني، 
وال لبابل قدرة أن تغلق أبواب السبي عليَّ ! 
ر نفسي، واهب الغلبة ألعماقي!  فادّي محرٍّ

  !هانذا أرى الشیطان ساقًطا من السماء كالبرق
، فقد أقامني الفادي سماء!  لیس له موضع فيَّ

لست أشغل ذهني بك، 
لیس لك موضع إالَّ تحت قدمي! 

أعطاني مخلِّصي سلطاًنا علیك، یا أیُّها الضعیف! 

  ،لن تنوح نفسي بعد
فقد أقامني عریسي السماوي كنیسة مجیدة! 

أقامني أنا العظام الجافة جیًشا عظیًما جًدا جًدا! 
صرُت بمخلِّصي أورشلیم، الجیش بألویة! 

لك المجد یا عریس الكنیسة ومخلٍّصها وقائدها! 
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 َألْصَحاُح اْلَخاِمُس اَ 

من مثلك راٍع إلهي! 
في األصحاح الرابع یعلن عن قیام مملكة روحیة مجیدة، الكنیسة الجامعة من كل الشعوب، الجنة 

المخلص الذي بالروحیة الفریدة، جیش اهللا الروحي الذي لن تهزمه قوات الظلمة. ولكن كیف تقوم هذه الكنیسة؟ 
 یتسلط على إسرائیل الروحي الجدید، مولود بیت لحم، الراعي اإللهي الذي یتمجد إلى أقاصي األرض.

 عن سبي السامرة وأورشلیم، ومدى ما یحل بالمملكتین من خراب بسبب تبدأ میخا النبي سفره بالنبوا
اإلصرار على الشر، ثم عاد فأبرز مملكة جدیدة هي كنیسة العهد الجدید. وتحدث عن شر القادة وفسادهم، 

فصاروا علة مرارة للمملكتین، واآلن عوض القادة األشرار یتنبأ عن القائد الفرید، المسیا الملك والراعي الصالح. 
]. 1. ملك منهار    [1
]. 3-2. میالد الملك األزلي    [2
]. 4. راعي قدیر     [3
]. 6-5. رعایة فّعالة    [4
]. 7. امتداد مسكوني للرعایة   [5
]. 15-8. رعایة منتصرة    [6

. ملك منهار 1
 َاآلَن َتَتَجیَِّشیَن َیا ِبْنَت اْلُجُیوشِ ! 

 َقْد َأَقاَم َعَلْیَنا ِمْتَرَسةً . 
 ]1َیْضِرُبوَن َقاِضَي ِإْسَراِئیَل ِبَقِضیٍب َعَلى َخدِّهِ . [

ُتوجه الدعوة إلى أعداء صهیون الذین كانت لهم جیوش تود االنتصار على إسرائیل ویهوذا، فتحاصر 
مدنها كله بسماٍح إلهي لتأدیب شعبه. 

یتحول میخا النبي إلى ما سیحل بإسرائیل حیث یسبیها أشور، أما یهوذا فتصمد أمام حصار أشور 
المتكرر، حتى یتم سبیها على مراحل ینتهي بواسطة بابل في أیام الملك صدقیا ویتحقق خرابها التام على ید 

م. 70تیطس عام 
انشغل الملك والنبالء والقادة الدینیون بالغنى والسلطة، وظنوا أنهم في أمان داخل أسوار أورشلیم 
- آخر  الحصینة، ولم یدركوا أنها سُتحاصر وُتدمر، ویعجز قاضیها أو ملكها (صدقیا) عن حمایتها. كان صدقیا

). 1 :25 مل 2نصر علیها (  نبوخذاستولى- یجلس على كرسي أورشلیم حین  ملك من نسل داود

  هكذا یقول أن السامرة سُتحاط وُتحاصر بشعوب معادیة. لیس فقط َیضربون خدَّها برؤوسهم، األمر الذي
یمكن احتماله، وٕانَّما سیسحقونها بالعصَي، األمر الذي یحمل قسوة خاصة. هذا یعني محنة السبي المهینة 

البائسة، فإنَّه دون جداٍل أن ضرْب الخد فیه إهانة خاصة. الحظوا أنَّهم یضربونها أیًضا بالعصّي، فیسبِّبون 
متاعب عنیفة مع إهانة. لقد ُأهینت السامرة حیث حكمها سبط أفرام. كانت في عاٍر وتحت اآلالم. على أي 
األحوال ستتوقَّف األیدي الضاربة، فال نذوق بؤًسا إن كنَّا نبذل ما في وسعنا أن ننزع غضب الرب عن الكل 
بسبب العصیان، وارتكاب الخطایا بتلهٍُّف، األمر الذي یبغضه الرب. إن كنَّا نكرِّمه بالحیاة الفاضلة عوض 
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. Ïهذا، فإنَّنا نتمتع بالرخاء ونحیا حیاة مفرحة جدیرة باإلطراء
القدِّیس كیرلس الكبیر 

یرى البعض أن میخا النبي یوجه حدیثه هنا إلى جیش تیطس الروماني الذي حاصر أورشلیم، ألنها 
ضربت قاضیها رب المجد یسوع على خده، وأهانته، قائلة: "تنبأ من ضربك؟" 

. میالد الملك األزلي 2
  ،َأمَّا َأْنِت َیا َبْیَت َلْحِمَ◌ َأْفَراَتةَ 

  ،َوَأْنِت َصِغیَرٌة َأْن َتُكوِني َبْیَن أُُلوِف َیُهوَذا
، َفِمْنِك َیْخُرُج ِلّي الَِّذي َیُكوُن ُمَتَسلِّطًا َعَلى ِإْسَراِئیلَ 

 ]2َوَمَخاِرُجُه ُمْنُذ اْلَقِدیِم ُمْنُذ َأیَّاِم اَألَزلِ . [
 فال یقدر أن یخلصها، یقوم ملك عجیب في قریة صغیرة ُیظن أنها أورشلیمإذ یعجز الملك عن حمایة 

غیر ُمعتبرة بین ألوف قرى یهوذا، ملك أزلي یدخل التاریخ البشري، قادر أن یخلص إلى التمام، األول یموت 
ویزول في عاٍر وخزي، والثاني یملك إلى األبد في السماویات، ملكوته ال یزول. 

" ینفرد به السید المسیح وحده، بكونه المولود أزلًیا كابن اهللا مخارجه منذ القدیم منذ أیام األزلتعبیر "
). ویقول المرتل: "منذ األزل إلى األبد أنت 58: 8الوحید الجنس. لهذا یقول: "قبل أن یكون إبراهیم أنا كائن" (یو 

).  2: 90اهللا" (مز 
ربما یتساءل البعض: كیف یقول: "یكون متسلًطا على إسرائیل" بینما حكمت علیه إسرائیل بالصلب، ولم 

)، فقد ملك على إسرائیل 36: 18یقم نفسه ملًكا على إسرائیل؟ لقد قال: "مملكتي لیست من هذا العالم" (یو 
). لقد أبرز سلطانه على الطبیعة، 22: 1الجدید، الكنیسة المقدسة، بكونه "رأًسا فوق كل شيء للكنیسة" (أف 

وعلى الموت واألمراض، فهل كان یعجز عن أن یملك على إسرائیل؟ لقد أرادوا أن یقیموه ملًكا، فاجتاز من 
وسطهم ولم ینظروه! 

إن كان كًال من إسرائیل ویهوذا یسقطان في السبي، إال أن اإلصالح الحقیقي یتم على ید مولود بیت 
لحم أفراثه، ربنا یسوع المسیح. إنه یولد في هذا الموضع المتواضع، في قریة لسلفه داود العظیم. 

 یوضح أنها ال تنطبق  الفمالذهبيالقدیس یوحنا  لكن ،حاول البعض أن ینسب هذه النبوة لزربابل
"، ومن جهة أخرى فإن زربابل مخارجه لیس منك یخرجعلیه. فمن جهة لم یقل النبي "یسكن في بیت لحم" بل "

. Ð"، إنما تنطبق على یسوع المسیح كلمة األزلي"منذ القدیم منذ أیام األزل
 مع الیهود یستند على هذه النبوة التي تحققت حرفًیا في شخص یسوع المسیح، العالمة ترتلیانفي حوار 

. Ñوانه اآلن لم یعد أحد من سبط یهوذا من بیت لحم لكي تتحقق النبوة في آخر

  51 :6 لحم، بیت الخبز، الذي فیه ُولد الخبز النازل من السماء (یو لبیتالسالم .(
، أرض اإلثمار والخصوبة، التي ثمرتها هي الرب نفسه. ةالسالم ألفرات

). ففیِك ُولد 6 :2تنبأ عنِك میخا في القدیم: "وأنِت یا بیت لحم لسِت الصغرى بین ألوف یهوذا..." (مت 
الرئیس، المولود قبل لوسیفر. هذا الذي مولده من اآلب قبل الزمن، ومهد جنس داود استمر فیِك حتى أنجبت 

1 Commentary on Micah  5:1 PG 71:709-712. 
2 St. John Chrysostom: the Gospel of St. Matthew, Homily 7:2. 
3 Tertullian: An Answer to the Jews, 13. 
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ه: ذ یكرزون لهم بحریة بكلمات كهإسرائیل أبناء إلى والبقیة من الشعب الذي آمن بالمسیح عادوا ،البتول ابنها
 هوذا ،"كان یجب أن ُتكلموا أنتم أوًال بكلمة اهللا، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غیر مستحقین للحیاة األبدیة

. Ï)46 :13نتوجه إلى األمم" (أع 
 القدیس جیروم 

  لقد أظهر الحق كما هو مكتوب عن یسوع المسیح "وهو الغني افتقر"، لهذا اختار أًما فقیرة ُولد منها، ووطنًا
.  Ðفقیراً 

 العالمة أوریجینوس  

  لیس الالهوت هو الذي آتى من بیت لحم بل الناسوت، لكنه لم یقف عند هذا الحد، بل بالحري انطلق من
 .Ñ"مخارجه منذ القدیم منذ األزلهناك بالهوته كما جاء في الكلمات "

القدیس یوحنا ذهبي الفم 

  ،هم أمَّابتعیین موقع بیت لحم، كان (الیهود) مثل الذین بنوا فلك نوح، یمدُّون اآلخرین بوسائل الهروب 
أنفسهم فهلكوا في الفیضان. ومثل المعالم التي ُتظهر الطریق، لكنَّها عاجزة عن السیر فیه. لقد ُسئلوا: أین 

روا من الذاكرة ما 5: 2یولد المسیح؟ أجابوا: "في بیت لحم الیهودیَّة، ألنَّه هكذا مكتوب بالنبي" (مت  ). لقد كرَّ
قد ُكتب عن هذا بمیخا: "وأنت یا بیت لحم أرض یهوذا، لسِت الصغرى بین رؤساء یهوذا، ألن منِك یخرج 

. Ò)6: 2مدبِّر یرعى شعبي إسرائیل" (مت 
القدِّیس أغسطینوس 

  ،میالًدا تقبَّلذاك الذي قبل األزمنة، هذا الذي كان مع اللَّه من البدء، الذي هو اللَّه الكلمة، أصله منذ البدء 
. Óحسب الجسد فیِك (یا بیت لحم) فجعلِك مشهورة وبرَّاقة، مع أنَّك لسِت بذات أهمیَّة بین ألوف یهوذا

  سبط یهوذا" منیذكرنا الرسول الطوباوي ببركة یهوذا، مشیًرا كیف بلغت كمالها: "فإنه واضح أن ربنا قد طلع 
 يءٍ  شأي متى. فاألول تكلم متنبًأ واألخیر ربط النبوة بقصته. واإلنجیلي). هكذا أیًضا النبي 14 :7(عب 

 إذ یقول إن األعداء الظاهرین ضد الحق أخبروا بوضوح هیرودس أن المسیح ُیولد في بیت ،غریب هو هذا
لحم، إذ هو مكتوب: "وأنِت یا بیت لحم أرض یهوذا لسِت الصغرى بین رؤساء یهوذا، ألن منِك یخرج مدبر 

). لنضف ما حذفه الیهود بسبب حقدهم فجعلوا الشهادة غیر كاملة (إذ 6-5 :2" (مت إسرائیل شعبيیرعى 
 أضاف ،"إسرائیلیخرج لّي الذي یكون متسلًطا على لم یذكروا هیرودس تكملة النبوة). ألن النبي بعد قوله: "

. Ô )2 :5" (مي  منذ القدیم منذ أیام األزلهومخارج"

 یعلن عن ومخارجه منذ القدیم من األزل: "وبإضافته ،: "فمنك یخرج مدبًرا یوضح تدبیر التجسدهبقول "
. Õالهوته، وأنه مولود من اآلب قبل الدهور

 ثیؤدورت أسقف قورش

1 St. Jerome: Letter 108:10. 
2 Homilies on Leviticus Homily 8: 4:3. 
3 On Ps 45. 
4 Sermon 373:4. 
5 Commentary on Micah. 
6 Dialogues 1. 
7 Letters, 151. 
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، ِلَذِلَك ُیَسلُِّمُهْم ِإَلى ِحیَنَما َتُكوُن َقْد َوَلَدْت َواِلَدةٌ 
 ]3ثُمَّ َتْرِجُع َبِقیَُّة ِإْخَوِتِه ِإَلى َبِني ِإْسَراِئیلَ . [

سلمهم الرب للضیق حتى یترقبون مجیئه مولوًدا من العذراء حسبما تنبأ عنه إشعیاء النبي المعاصر 
لمیخا النبي، وقد حدد األخیر بلدة میالده. 

بمجيء الملك المخلص ترجع البقیة الباقیة المؤمنة إلقامة كنیسة العهد الجدید، إسرائیل الجدید. هذه 
 التي تقبل المسّیا المخلص، إنما تسلك بروح اآلباء رجال اهللا القدیسین. وهكذا "یرد قلب األبناء البقیة المقدسة

).  6: 4على آبائهم" (مل 
" هنا ال ُتشیر فقط إلى المؤمنین من الیهود بل وأیًضا من األمم، حیث ینضم البقیةیرى البعض أن "

" وكما یقول الرسول بولس: "فجاء وبشركم بسالم أنتم البعیدین والقریبین، ألن بني إسرائیل الجدیدالكل إلى رعویة "
به لنا كلینا قدوًما في روٍح واحٍد إلى اآلب، فلستم إًذا بعد غرباء ونزالء، بل رعیة مع القدیسین وأهل بیت اهللا" 

). 19-17: 2(أف 
وكما ُیجمع الیهود مع األمم في إیماٍن واحٍد، فیصیرون إخوة بعضهم لبعض، "فلهذا السبب ال یستحي 

). 11: 2أن یدعوهم إخوة" (عب 

 " هذا ُیشیر إلى األمم والیهود. فإن الیهود بكل وضوح هم 17: 2" (أف البعیدین والقریبینإنه یمیز بین .(
قریبون واألمم بعیدون. إالَّ أن المخلص نفسه أحضر اإلنجیل لألمم. ُیشیر بولس هنا أوًال أن المسیح بمجیئه 
كرز بحق بالسالم للبعیدین، أي لألمم، كما یظهر من شواهد كثیرة. فإن الذین جاءوا إلى اإلیمان من أصل 

أممي كان لهم استحقاق أعظم أن یدعوا أبناء عن الذین من أصل یهودي. ولكن ال یمكن إنكار نوال اآلخرین 
 .Ïوالقریبین"ذلك، لهذا أضاف "

ماریوس فیكتورینوس 

. راعي قدیر  3
، َوَیِقُف َوَیْرَعى ِبُقْدَرِة الرَّبِّ 

 ِبَعَظَمِة اْسِم الرَّبِّ ِإَلِهِه َوَیْثُبُتونَ . 
 ]4َألنَُّه اآلَن َیَتَعظَُّم ِإَلى َأَقاِصي اَألْرضِ . [

إنه یقوم بالرعایة بنفسه باسم اهللا اآلب، حیث لهما اإلرادة الواحدة، فیتمجد اسم الرب یسوع ویبلغ إلى 
أقاصي األرض. 

یرى النبي في هذا الملك راعًیا صالًحا یرعى شعبه بقدرة الرب، وقد قیل عن السید المسیح: "كان یعلم 
). 9: 7كمن له سلطان ولیس كالكتبة" (مت 

  كان سلطان تعلیمه عظیم جًدا حتى أمسك بكثیرین منهم ودفع بهم إلى دهشة عظیمة. بسبب بهجتهم بما قاله
سألهم یسوع إالَّ ینصرفوا حتى نهایة حدیثه. فإنه لیس فقط بعدما نزل من الجبل لم یتركه السامعون، بل تبعته 

كل الجماعة بسبب عظمة الحب الذي أظهره في حدیثه. أغلبهم دهشوا بسبب سلطانه. فإنه إذ تحدث عن 

1 Marius victorinus: Epistle ti the Ephesiaus 10: 2: 17. 
م) استخدم ذلك ضد 355م): عالم نحو قام بترجمة أعمال األفالطونیین، وٕاذ قبل اإلیمان مؤخًرا (حوالي 355-280ماریوس فیكتورینوس (حوالي 

األریوسیین. 
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تلك األمور لم یشر إلى آخر كما فعل موسى النبي، وٕانما في كل موضع أظهر أنه هو صاحب السلطان 
، 39، 34، 32، 28، 22: 5لیعطي القرار. وعندما وضع الشرائع أضاف یسوع: "أما أنا فأقول لكم" (مت 

). وعندما كان یذكرهم عن یوم الدینونة األخیر أظهر أنه هو الذي سیحقق العدالة سواء بالعقوبات أو 44
.  Ïالكرامات. هذا ما سبب هیاًجا في وسطهم

القدیس یوحنا ذهبي الفم 
: 28قبل صعوده تقدم یسوع وكلَّم تالمیذه، قائالً : "ُدفع إليَّ كل سلطاٍن في السماء وعلى األرض" (مت 

18 .(
إن كان ملوك مملكتي إسرائیل ویهوذا وأمراءها وجیوشها لم یستطیعوا حمایتها، فإن الراعي اإللهي 

عبه، ال من أشور أو بابل، بل من إبلیس وكل قوات الظلمة.  شیضمن سالم مملكته، ویحفظ 
إنه الراعي العجیب الذي ُیقیم رعاة، ویهبهم ذاته لیعمل فیهم وبهم حتى یتحقق السالم الكامل خالل 

ذبیحته المقدسة. 

. رعایة فّعالة 4
 َوَیُكوُن َهَذا َسَالماً . 

، ِإَذا َدَخَل َأشُّوُر ِفي َأْرِضَنا
] 5 [َوإَِذا َداَس ِفي ُقُصوِرَنا ُنِقیُم َعَلْیِه َسْبَعَة ُرَعاٍة َوَثَماِنَیًة ِمْن ُأَمَراِء النَّاسِ 

 ُیقام عدد من به الذي اآلشوري عبارة عن قطعة شعریة ذات عشرة أبیات تصور الغزو 6 و5اآلیتان 
األمراء الوطنیین في مواجهته، سبعة رعاة وثمانیة أمراء، فیرتد الغازي إلى بالده خائًبا. هؤالء األمراء یتحدون مًعا 

لیظهر رئیس واحد یخلص من أشور. 
)، حیث یحقق السالم بین اإلنسان واآلب، كما یهب سالًما 14: 2یدعى السید المسیح "السالم" (أف 

 .Ðشیر إلى ضد المسیحت أن أشور القدیس هیبولیتس یرى للنفس مع الجسد، وسالًما بین البشر، كما بین األمم.
كانت أشور أخطر عدو في ذلك الحین، وهي هنا ُتشیر إلى إبلیس، عدو الخیر، المقاوم لكنیسة 

المسیح، لكن عدو الخیر حتًما سینهزم، وتكون النصرة لكنیسة المسیح. 
في   إلى الكمال7رقم  من هم السبعة رعاة والثمانیة أمراء الذین یقیمهم الملك الجدید من الناس؟ ُیشیر

 إلى الدخول في ما وراء الزمن والعبور إلى األبدیة. وكان خدام المسیح یلیق بهم ان 8هذا العالم، وُیشیر رقم 
 إذ اإللهي"،أما ناموسهم فهو "السالم  یكونوا رعاة كاملین في الرب، وملوًكا سماویین ال یسحبهم مجد العالم وغناه.

یكون الرب نفسه سالمهم. لقد قال السید المسیح: "سالًما أترك لكم. سالمي أعطیكم. لیس كما یعطي العالم أنا 
). 27 :14أعطیكم. ال تضطرب قلوبكم وال ترهب" (یو 

ال یكف عدو الخیر عن أن یقتحم بكل وسیلة أرضنا الداخلیة، لكي یغتصبها له، فتصیر مملكة الظلمة 
. اعوض مملكة النور. إنه یود أن یدوس في قصورنا، فینجس قلوبنا التي هي هیكل اهللا وروح اهللا ساكن فیه
فالحرب قائمة بین اهللا وٕابلیس، وأرض المعركة هي أعماقنا الداخلیة، فإن قبلنا رعایته حتًما نتمتع بغلبته. 

لقد صور لنا إشعیاء النبي عمل هذا الملك الراعي ورعایته خالل خدامه فقال: "هوذا بالعدل یملك ملك، 
). وكأن هذا الملك السماوي الذي صار 2-1: 32ورؤساء بالحق یترأسون، ویكون إنسان كمخبأ من الریح" (إش 

1 Homilies on Matthew, homily 25: 1. 
2 St. Hippolytus of Rome: Treatise on Christ and Antichrist, 57. 
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إنساًنا قد فتح لنا جنبه كي نختبئ فیه عندما تهیج ریاح وعواصف إبلیس علینا! هو حصننا الحصین، وملجأ لنا 
وسط التجارب. 
) أن هذا النص ال ینطبق على حزقیا أو یوشیا 1: 32 في تفسیره إشعیاء (ثیؤدورت أسقف قورشیرى 

أو زربابل. [یلزم للشخص أن یفهم الملك أنه المسیح سیدنا، واألمراء الرسل القدیسین ومن خلفوهم، إذ سیموا 
لتوجیه الكنائس. أعلن الطوباوي داود عنهم: "عوًضا عن آبائك یكون بنوك تقیمهم أمراء في كل األرض" (مز 

45 :16 .[(

  یبدو لّي أنه ُیشیر إلى الرسل، الذین صاروا معلمین فیها (في الكنیسة). وبوصف سلطانهم وقوتهم ومجدهم
)... لتتذكروا أن الرسل جالوا في العالم كله، وصاروا 16: 45یقول: "تقیمهم أمراء في كل األرض" (مز 

أمراء أكثر سیادة من كل الحكام اآلخرین، وأكثر سلطاًنا من األباطرة. فاألباطرة لهم سلطانهم وهم أحیاء ولكن 
إذ یموتوا ال یكون لهم بعد، أما الرسل فلهم سلطان وهم أحیاء، تزاید باألكثر عند موتهم. وبینما قوانین 

األباطرة لها قوتها داخل حدود بالدهم، فإن أوامر صیادي السمك تمتد إلى كل موضع في العالم. ال یقدر 
اإلمبراطور الروماني أن یصدر قوانین للفارسیین، وال الفارسیون للرومان، بینما هؤالء الفلسطینیین شرعوا 

قوانین للفرس والرومان وأهل تراثیا والسكیثیین والهنود والمغاربة وكل العالم. قوانینهم بقیت بقوتها لیس فقط 
حینما كانوا أحیاء، بل وبعد موتهم، والذین خضعوا لهم فضلوا أن یفقدوا حیاتهم عن أن یرتدوا عن هذه 

. Ïالقوانین
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، َفَیْرُعوَن َأْرَض َأشُّوَر ِبالسَّْیفِ 
، َوَأْرَض ِنْمُروَد ِفي َأْبَواِبَها

 ]6َفَیْنُفُذ ِمْن َأشُّوَر ِإَذا َدَخَل َأْرَضَنا َوإَِذا َداَس ُتُخوَمَنا. [
"أرض نمرود" اسم آخر ألشور، هنا یرمز إلى كل األمم الشریرة. 

أن نمرود ُیشیر إلى ضد المسیح، وأن السید المسیح یرسل  Petau األب فیكتورینوس أسقف بیتویرى 
. Ðسبعة رعاة وهم السبعة رؤساء المالئكة العظماء لیضربوا مملكة ضد المسیح

إن كان العدو قد دخل أرضنا وداس تخومنا، فخالل رعایة السید المسیح المباشرة، ورعایته خالل رسله 
تتحول المعركة لصالحنا، فتنهار مملكة إبلیس كما بسیف، ونفلت نحن من یده مرددین قول المخلص: "ثقوا أنا قد 

غلبت العالم".  

. امتداد مسكوني للرعایة 5
، َوَتُكوُن َبِقیَُّة َیْعُقوَب ِفي َوَسِط ُشُعوٍب َكِثیِرینَ 

، َكالنََّدى ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ 
  ،َكاْلَواِبِل َعَلى اْلُعْشِب الَِّذي َال َیْنَتِظُر ِإْنَساناً 

 ]7َوَال َیْصِبُر ِلَبِني اْلَبَشرِ . [
إذ تحدث عن الراعي الصالح الذي اختار تالمیذه ورسله للعمل بهم، وكیف تحولت المعركة إلى نصرة 

لنا وانهیار لمملكة إبلیس، یقدم لنا النبي صورة رائعة للكنیسة وعملها على مستوى مسكوني. 

1 On Ps 45. 
2 Victorinus of Petau: Commentary on Apocalypse, from seventh chapter, 8.. 
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"، القلة القلیلة التي قبلت اإلیمان بالسید المسیح، وتمتعت بحلول روحه القدوس علیها بقیة یعقوبإنها "
" تعمل بروح الرب لخالص وسط شعوب كثیرینیوم الخمسین لتكون الخمیرة التي تخمر العجین كله. إنها تنطلق "

الكثیرین من كل األمم واأللسنة والشعوب. تتبعثر وسط العالم لتكون ملًحا له، ونوًرا. بهذا تقوم مملكة المسیح 
الروحیة. 

"، ال یعملون بفكر بشرٍي متعصٍب، بل بفكٍر سماوي نازٍل كالندى من عند كالندى من عند الربإنهم "
الرب. لقد ُولدوا من فوق، فیقدمون السماویات لعل الجمیع یشاركونهم عذوبة الحیاة الجدیدة السماویة. 

"، أي ال یعتمدون على كالوابل (األمطار) على العشب، ال ینتظر إنساًنا، وال یصبر لبني البشرإنهم "
سند بشري بل على نعمة اهللا المجانیة. یروون اآلخرین بمیاه الروح، كمطٍر سماوٍي من عند الرب، ال فضل 

إلنسان فیه. 
إذ یحدثنا عن القطیع الجدید تحت رعایة الراعي اإللهي یعلن عن النصرة الروحیة المملوءة عذوبة، 

. وٕاشراًقا وٕانعاًشافتصیر الكنیسة في العالم كالندٌى من عند الرب وكالوابل الصیفي جماًال ورقة 
بقیة یعقوب هو إسرائیل الروحي، أو جماعة المؤمنین الحقیقیین، یكونون كالندى اإللهي، سّر بركة ونمو 

". من عند الربلكثیرین. هذه البركات ال تأتي من عند البشر بل هي "

. رعایة منتصرة 6
، َوَتُكوُن َبِقیَُّة َیْعُقوَب َبْیَن اُألَمِم ِفي َوَسِط ُشُعوٍب َكِثیِرینَ 

  ،َكاَألَسِد َبْیَن ُوُحوِش اْلَوْعرِ 
، َكِشْبِل اَألَسِد َبْیَن ُقْطَعاِن اْلَغَنِم الَِّذي ِإَذا َعَبرَ 

 ]8َیُدوُس َوَیْفَتِرُس َوَلْیَس َمْن ُیْنِقذُ . [
في العبارة السابقة ٌصَ◌ور الكنیسة في رقتها نحو الشعوب ألنها تقدم الشركة الحیة مع اهللا، غیر أنها 

 قویة في الروح تحطم حصون الظلمة وتبددها.
شبَّه النبي المؤمنین تارة بالندى الذي یلطف وینعش النبات في جو من الهدوء، كما یشبههم باألمطار 

التي تروي الحقول، واآلن باألسود بین وحوش البریة التي یخشاها الكل. 
یتسم المؤمن بالحب الخالص الصادر من األعماق كعطیة الروح القدس له، وبالحزم ضد الشر والفساد 
والخطأ. لهذا یدعو الرسول بولس تلمیذه تیموثاوس أن یجاهد كجندي صالح لیسوع المسیح، وُیشیر السید المسیح 

). ویتحدث 15: 21م أن یقاوموها أو یناقضوها" (لو كإلى قوة المؤمنین في الحق، قائالً : "ال یقدر جمیع معاندي
 كو 2الرسول بولس عن مقاومة المؤمنین إلبلیس وجنوده: "أسلحة محاربتنا... قادرة باهللا على هدم حصون" (

10 :4-5 .(
، ِلَتْرَتِفْع َیُدَك َعَلى ُمْبِغِضیكَ 

] 9[َوَیْنَقِرْض ُكلُّ َأْعَداِئكَ ! 
تتحقق النصرة إلسرائیل الجدید، فیكون كاألسد، كمحارب قدیر یحطم أعداءه الروحیین. هذه المعركة 

). 28-25: 15 كو 1تكمل عندما یضع اهللا كل األعداء تحت قدمّي المسیح رأس الكنیسة (
: 45یرى المرتل جموع الشیاطین المنهارة أمام كنیسة اهللا، فیترنم قائالً : "شعوب تحتك یسقطون" (مز 

5 .(
: َوَیُكوُن ِفي َذِلَك اْلَیْوِم َیُقوُل الرَّبُّ 
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، َأنِّي َأْقَطُع َخْیَلَك ِمْن َوَسِطكَ 
 ]10َوأُِبیُد َمْرَكَباِتكَ . [

ذ یسكن الرب في القلب ویملك ال نحتاج إلى قوة عسكریة، بل إلى قدرة اهللا العظیمة. نردد بكل قوة: إ
). 4 :23مز  ظل الموت ال أخاف شًرا ألنك أنت معي" (وادي سرت في إذا"

ٌسر قوة الكنیسة هو الرب القدیر ال الذراع البشري والقدرة البشریة، لذا یقطع الرب الخیل من وسطها 
ویبید مركباتها، لكي تتمتع بروح الرب الذي یرفعها من مجد إلى مجد، وتسلك في العالم كمن تصعد في مركبة 

 ناریة.

: ببركات إلهیة كثیرة – إسرائیل الجدیدة –تتمتع الكنیسة 
]، حتى ال تعتمد الكنیسة على أمور مادیة بل 10. نزْع أدوات الحرب المادیة من خیول ومركبات [1

). 10: 9على نعمة اهللا الفائقة. "أقطع المركبة من أفرایم، والفرس من أورشلیم" (زك 
]. 11. یقطع عنها مدن األرض لیهبها مدًنا سماویة، ویهدم حصونها الزمنیة لیكون هو سور نار لها [2
]. 12. نزع العبادة الباطلة بكل متعلقاتها من سحر وعیافة [3
]. 13. إزالة كل معبود في القلب، لیقیم الرب عرشه فیه ویحتله بالكامل [4
]. 15. یسقط عدو الخیر وجنوده تحت الغضب اإللهي [5

، َوَأْقَطُع ُمُدَن َأْرِضكَ 
 ]11َوَأْهِدُم ُكلَّ ُحُصوِنكَ . [

 عن كنیسته أرضها، إذ یجعلها سماء ثانیة یسكن فیها. ویهدم كل حصونها الزمنیة لیكون هو بلراینزع 
 وكأن مدنهم تتحول من مدن عسكریة إلى مدن للسكن، ویقوم الرب بحراستها إذ هو "صخرتهم سور ناٍر حولها.

 ).2: 18وحصنهم ومنقذهم" (مز 

، َوَأْقَطُع السِّْحَر ِمْن َیِدكَ 
 َوَال َیُكوُن َلَك َعاِئُفونَ . 

 ]12 [.َوَأْقَطُع َتَماِثیَلَك اْلَمْنُحوَتَة َوَأْنَصاَبَك ِمْن َوَسِطكَ 
ویفتح عینها (التكهن أو ادعاء التنبوء بأمور مستقبلیة بقوة الشیطان)، ینزع الرب عنها كل سحٍر وعیافة 

 بروحه القدوس فتتعرف على األسرار اإللهیة عوض العمال الشیطانیة! 

 ]13َفَال َتْسُجُد ِلَعَمِل َیَدْیَك ِفي َما َبْعدُ . [
 ]14َوَأْقَلُع َسَواِرَیَك ِمْن َوَسِطَك َوأُِبیُد ُمُدَنكَ . [

  الكنعانیین.إلهةُیزیل الرب السواري، أي األعمدة الخشبیة المنصوبة رمًزا لعشتاروت 

 ]15َوِبَغَضٍب َوَغْیٍظ َأْنَتِقُم ِمَن اُألَمِم الَِّذیَن َلْم َیْسَمُعوا. [
یختم حدیثه بالتحذیر لمن یرفض اإلیمان بالمخلص راعي النفوس، فإنه یسقط تحت الغضب وال یتمتع 

بالبركات السماویة. 
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 5من وحي میخا 
من لّي یرعاني سواك! 

  !ُترى من یرعى نفسي سواك
لیس من یحبني، ویبذل ذاته عني غیرك! 

رعایة البشر بدونك دمار لنفسي! 
رعایتك فریدة وعجیبة! 

  !أتیت إليَّ في بیت لحم، فجعلته بیت الخبز السماوي
من یأكل منك لن یجوع، 

ومن یشرب من حبك لن یعطش إلى األبد! 
أتیت إلینا یا قدیم األیام، أیها األزلي، 

لكي تحملني معك إلى أبدیتك! 

  !ُولدت من عذراء یا خالق المسكونة
وأقمت مني أنا العبد أًخا صغیًرا،  

ووهبتني البنوة ألبیك القدیر! 

   ،اخترت لك تالمیذ ورسًال
أقمتهم أمراء ورعاة یحملون روح رعایتك! 

أراك متجلًیا فیهم، 
وأتمتع بعملك العجیب من خاللهم! 
وهبتهم سلطاًنا على قوات الظلمة. 

بك سحقوا إبلیس تحت أقدامهم! 

  .وهبتهم روحك القدوس لیرعوا شعبك
فاجتذب نفوًسا من كل األمم واأللسنة والشعوب.  

صاروا ندى للعالم، یقدمون كل لطٍف أبويٍ ! 
صاروا كالمطر یحول البراري إلى جنة سماویة. 

  ،قبلوا أن یكونوا حمالًنا بین ذئاب
تفترسهم الذئاب فتصیر حمالًنا ودیعة! 

وهبتهم روح القوة لمواجهة الضالل،  
فصاروا أسوًدا ال ترتعب! 

   !برعایتك وهبت شعبك سالمك الفائق
قطعت خیلهم من وسطهم وأبدت مركباتهم،  

إذ صرت لهم سور ناٍر سماوي یحفظهم! 
قطعت كل سحر وعیافة، 
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إذ كشفت لهم أسرار سماواتك!  
 یا لك من راٍع إلهٍي عجیٍب !
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القسم الثالث 

 
 
 
 

دعوى قضائیة إلهیة 
 7-6مي 
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في األصحاحات الثالثة األولى یطلب اهللا األرض كلها لتشهد محاكمة اهللا لشعبه الذي أفسده اإلثم 
والخطیة، وفي األصحاحین الرابع والخامس فتح اهللا أبواب الرجاء على مستوى فائق بقدوم المسیَّا المخلص لتجدید 

الحیاة وقیام كنیسة العهد الجدید. اآلن في هذا القسم نجد دعوى قضائیة، فاهللا في حبه للبشریة یقدم مراحمه 
وبركاته الفائقة، لكن من یصر على الجحود یفقد كل شيء! هذا ما یقدمه الرب بمیخا النبي في شكل دعوى 

قضائیة، ویأخذ موقف المحامي العام أو المفوض الشرعي من جانب اهللا. تقف الجبال والتالل الحاضرة للمحاكمة 
في صمت، بینما یسأل اهللا الشعب خالل المفوض العام أن یجیبوا على أسئلته. 
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 َاألصحاح السَّاِدُس 

جلستان في المحكمة! 
من یتزكى أمامك؟ 

 هُلٌم نتحاجج
. إنه ُیقیم محاكمة،  للندیكون أیقونة له، یتعامل معه كما الندل اإلرادة حریة اإلنساناهللا الذي وهب 

 عبر التاریخ البشري. إنه الصامتةویطلب من شعبه أن یدخل معه في محاجة على مشهد من الجبال الثابتة 
  ویطلب من شعبه أن ینطق في صراحة بماذا أضجره الرب.،یعرض القضیة

  حتى یعودوا فیتمتعوا بمحبته اإللهیة ویحملوا برَّه.، بأعماله معهم عبر التاریخ اهللایذكرهم

 فهو لیس في حاجة إلى عبادته وال إلى تقدماته، بل ،نه ال یطلب من المؤمن شیًئاأفي دعواه یعلن 
 غایة في ذاتها، ت لكنها لیس،لسماء. إنه ال یحَقر من الذبائح والتقدماتا ووكالة ، لیكون أیقونة حیة له،یطلبه هو

 یقدم مع تقدماته قلبه كمسكٍن هللا.أن لذا یلیق بالمؤمن في تواضعه إذ یلتصق بإلهه 

 ته عدیمة الشفاء.حاأخیًرا إذ بطلب القلب یرفض سكنى الشر فیه، لئال تصیر جرا

ُیقدم اهللا شكواه ضد شعبه العنید في جلستین، سائًال إیاهم أن یجیبوا علیه. 
]. 8-1. الجلسة األولى  [1
]. 16-9. الجلسة الثانیة  [2

. الجلسة األولى 1
 ِاْسَمُعوا َما َقاَلُه الرَّبُّ : 
، ُقْم َخاِصْم َلَدى اْلِجَبالِ 

 ]1َوْلَتْسَمِع التَِّالُل َصْوَتكَ . [
یطلب اهللا من میخا النبي أن یقوم ویعلن الخصومة ضد الشعب العنید، سائًال الجبال والتالل أن تنصت 

وتتابع المحاكمة. 
 ساحة قضاء، حیث یحكم اهللا لكي یدفع شعبه إلى التوبة قبل أن یحل یوم 7 و 6یصور األصحاحان 

 القضاء العظیم.
یؤكد میخا النبي أن ما ینطق به لیس من عنده، وٕانما استقاه من اهللا، فهو ال یقدم كلمة بشریة، بل كلمة 

اهللا القدوس. لهذا یلیق به أن یستمعوا، وینصتوا. 
 وقدم ذبائح ،یدعو اهللا الجبال والتالل لتقف شاهدة على شعبه الذي بنى مذابح وثنیة على المرتفعات

 ولعله یقصد رفع الخصومة على ).28-27 :20، حز 3، 2 :17، إر 23 :14 مل 1آللهة غریبة باطلة (
 سكان تلك الجبال والتالل التي انغمست في العبادة الوثنیة.

، ِاْسَمِعي ُخُصوَمَة الرَّبِّ َأیَُّتَها اْلِجَبالُ 
 َوَیا ُأُسَس اَألْرِض الدَّاِئَمةَ . 

، َفِإنَّ ِللرَّبِّ ُخُصوَمًة َمَع َشْعِبهِ 
 ]2َوُهَو ُیَحاِكُم ِإْسَراِئیلَ . [
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)، حتى تسمعه أسس األرض، فاألمر خطیر للغایة. إن 1: 58إنه ینادي بصوت عاٍل وال یصمت (إش 
كانت قلوب الشعب صارت كالصخور الجامدة، فإن اهللا یدعو صخور األرض أن تنصت وتبكت شعبه، ألن 

إسرائیل له آذان وال یسمع. 
": الخطیة هي إعطاء القفا هللا، فتصیر علة خصومة مع اهللا. لهذا یقول للرب خصومة مع شعبه"

) 10: 5الرسول بولس: "ونحن أعداء قد صولحنا مع اهللا". (رو 
إن كانت الخطیة بوجه عام تسبب خصومة مع القدوس الذي ال یطیق الخطیة، فإنها تكون باألكثر إن 

) كما هو قدوس. 26: 20صدرت عن شعبه وأوالده الذین یرید أن یكونوا له قدیسین (ال 
"، یترجمها البعض "ُیحاج إسرائیل"، فهو ُیرید أن یدخل مع شعبه في حواٍر لكي یؤكد لهم ُیحاكم إسرائیل"

عطیته "حریة اإلرادة"، ولكي یتطلعوا إلى وصیته المقدسة ال كأمٍر صادٍر یستصعبونه، بل كعمل محبة یصدر 
من أٍب سماوٍي نحو أوالده المحبوبین لدیه. 

  في حاالت كثیرة في األسفار المقدسة ترى هذه الصورة، التي هي مدهشة جدًا وتلیق بمحبة اهللا الحانیة. إنه
 .Ï بإظهار نفسه أنه یود أن یدخل مع البشریة في محاكمة بطریقة مدهشةفیعلن صالحه الذي ال ُیوص

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یقول 19: 7 ما تلى ذلك فیما یخص المؤمنین "یعود یرحمنا" (مي اسمعوا، لكن ُیحاكمهمهكذا إنَّه ...(
ون" (مت   یؤمن بّي ال ُیدان، بل الذي). وفي موضع آخر الكلمات: "5: 5الكتاب: "طوبى للحزانى فإنَّهم یتعزَّ

 .Ðینتقل من الموت إلى الحیاة، ومن ال یؤمن ُیدان"

كاسیدورس 
  ؟َیا َشْعِبي َماَذا َصَنْعُت ِبكَ 

 َوِبَماَذا َأْضَجْرُتَك؟ 
] 3 [اْشَهْد َعَليَّ !

لم یصدر اهللا حكمه ضد شعبه مع أنه الدیان القدیر، لكنه یطلب أن یحاججهم. إنه یسألهم إن كان قد 
أساء إلیهم في شيء. بماذا یبررون عدم أمانتهم له بالرغم من أمانته الفائقة نحوهم. 

لم یكن ممكًنا للشعب أن یجیب على هذا السؤال، ألن اهللا الكلي الحب والرحمة لم ولن یخطئ في حق 
 وال في حق إنساٍن ما، فهو صانع الخیرات الرحوم، وٕان سمح بضیٍق أو تأدیب فلتزكیتنا أو توبتنا ،الشعب

  إنه لیس بالسید القاسي، بل هو أب محب.ورجوعنا إلیه.

  أتریدون منِّي أن أحدِّثكم بنفس كلمات اهللا إلسرائیل الغلیظ الرقبة والقاسي؟ "یا شعبي، ماذا صنعت بك؟ وبماذا
أضررت بك؟ وبماذا أضجرتك؟" هذه اللغة بالحق أكثر مناسبة أن أوجهها منِّي إلیكم یا من أسأتم إليَّ . إنَّه 

، ونحطِّم شركة الروح التي لنا باختالفات الرأي، فصار البعضألمر محزن أن نتصیَّد الفرص ضّد بعضنا 
الواحد. أكثر وحشیَّة وعنًفا، الواحد ضّد اآلخر من البرابرة الذي یحاربوننا اآلن، وقد ارتبطوا مًعا ضدَّنا 

بالثالوث الذي قسمناه... صرنا في حرب، الواحد ضّد اآلخر، بل وضّد الذین من أهل البیت الواحد. أو إن 
. Ñأردتّم نحن أعضاء الجسم الواحد نهلك وُنهلك الواحد اآلخر

1 On Ps 50. 
2 Cassiodorus: Exposition of the Psalms 134:14. 
3 Against the Arians and on Himself, Oration 33:2. 
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القدیس غریغوریوس النزینزي 

 "مظهًرا جحودهم، وبینما یتمتعون بكل األمور إذا 3 :6" (مي  بك؟ وبماذا أضجرتك؟صنعتبي ماذا عیا ش (
.  Ï ذلكدبهم یقابلونه بما یضا

 القدیس یوحنا ذهبي الفم 
 ،ِإنِّي َأْصَعْدُتَك ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 

، َوَفَكْكُتَك ِمْن َبْیِت اْلُعُبوِدیَّةِ 
 ]4َوَأْرَسْلُت َأَماَمَك ُموَسى َوَهاُروَن َوَمْرَیمَ . [

إذ صمت الشعب لعجزهم عن اإلجابة، استعرض اهللا معامالت حبه نحوهم منذ كانوا مستعبدین في 
مصر، وكیف أرسل لهم قادة مسنودین بنعمته: موسى العظیم في األنبیاء، وهرون أول رئیس للكهنة، ومریم قائدة 

النساء لخلق جٍو من الفرح بالتسبیح. 
، َیا َشْعِبي اْذُكْر ِبَماَذا َتآَمَر َباَالُق َمِلُك ُموآبَ 

 – ِمْن ِشطِّیَم ِإَلى اْلِجْلَجاِل –  َوِبَماَذا َأَجاَبُه َبْلَعاُم ْبُن َبُعورَ 
 ]5ِلَتْعِرَف ِإَجاَدَة الرَّبِّ . [

 باالق ملك موآب حتى یعبروا ویدخلوا تاستمرت رعایة اهللا لشعبه في البریة، وكیف حفظهم من مؤامرا
أرض الموعد. إنه أمین على الدوام. 

) 24- 22 قصة باالق وبلعام في سفر العدد (ص النبيأورد موسى 
 خیامهم على الضفة الشرقیة من نهر األردن قبل إسرائیل: هي الموضع الذي ضرب فیه بنو شطیم

). هناك تلقى الشعب الكثیر من الوصایا والوعود اإللهیة. أما 1 :2عبورهم النهر للدخول إلى أرض الموعد (یش 
). هناك حدد الشعب عهده مع اهللا 3-3 :5كان أول موضع خیم فیه الشعب بعد عبورهم األردن (یش ف الجلجال

). 9-3 :5(یش 
 أن اهللا ُیقدِّم لنا نفسه مثاًال نتعلَّم منه، حتى وهو یوبِّخ شعبه یذكِّرهم Ðالقدِّیس أمبروسیوسیرى 

باهتمامه بهم حین كانوا في ضیقة تحت العبودیَّة في بلد غریب مثقَّلین بأحماٍل ثقیلةٍ . 
، ِبَم َأَتَقدَُّم ِإَلى الرَّبِّ 

؟   َوَأْنَحِني ِلِإلَلِه اْلَعِليِّ
] 6[َهْل َأَتَقدَُّم ِبُمْحَرَقاٍت ِبُعُجوٍل َأْبَناِء َسَنٍة؟ 

 اهللا بكثرة الذبائح دون ممارستهم للحیاة الروحیة في سلوكهم استرضاءظن الیهود أنهم قادرون على 
وكأن ما یشغل اهللا هو التقدمات والذبائح التي ُتقدم إلیه في هیكله، ولم یدركوا أن اهللا یطلب اإلنسان الیومي. 

یریدنا اهللا  نفسه: "یا ابني اعطني قلبك، ولتالحظ عیناك طرقي". اهللا یرید أن یهیئنا للتمتع بشركة األمجاد األبدیة.
  ذبائح حب قلبیة، فنرد له الحب بالحب!).2-1 :12رضیة (رو من نقدم ذبائح عقلیة حیة أ

 َهْل ُیَسرُّ الرَّبُّ ِبأُُلوِف اْلِكَباِش ِبَرَبَواِت َأْنَهاِر َزْیٍت؟ 
] 7 [َهْل ُأْعِطي ِبْكِري َعْن َمْعِصَیِتي َثَمَرَة َجَسِدي َعْن َخِطیَِّة َنْفِسي؟

جاءت إجابة إسرائیل األولى على شكل ثالثة أسئلة: هل یسر اهللا أوًال بتقدیم ذبائح العجول العادیة؟ وثانًیا 

1 St. John Chrysostom: the Gospel of St. Matthew, Homily 68:2. 
2 Cf. Letter 41:24. 
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یضاعف من الذبائح والتقدمات فیذبح ألوف الكباش ویقدم ربوات أنهار زیت؟ وثالثًا هل یقدم ذبائح غیر عادیة، ولو 
؛ قض 27: 3 مل 2؛ 31-29: 12أدت إلى تقدیم بكورهم (من األبناء) ذبائح األمر الذي تحرِّمه الشریعة (تث 

 مع غیرها من الممارسات الوثنیة الخاطئة.  إسرائیلتسللت ذبیحة االبن البكر إلى )؟ فقد 30-40: 11
 مهما جذبته الخطیة - فإنه یشعر بفراٍغ شدیٍد في أعماق نفسه، ُیرید أن یمأل هذا –واضح أن الخاطي 

الفراغ باسترضاء اهللا، ولو قدم كل ما یملكه، وأثمن ما لدیه: أبناءه! لكن الحاجة إلى تقدیس القلب والفكر والسلوك 
العملي في الرب! 

  ال ُیصالح اهللا وال ُتغفر الخطایا بربوات الماعز وآالف الكباش أو بثمار عدم القداسة، إنَّما نعمة الرب ُترى
. Ïالحیاة الصالحة

 القدِّیس أمبروسیوس

  ل من الممارسات الخاطئة (كما لو كانت أمُّه) إلى الحیاة؟ یتحوُّلهل كل أحٍد  عن الخطیَّة إلى اإلیمان، یتحوَّ
إنِّي استشهد بأحد االثنى عشر نبی�ا، القائل: "هل أقدِّم تقدمة بكري عن معصیتي؟ هل أقدٍّم ثمر رحمي عن 

). هل یمكن ألٍم أن تشتري طریقها هللا بتقدیم بكرها؟ هذه یجب أالَّ تفهم إنَّها هجوم 7: 6خطیَّة نفسي؟" (مي 
. Ð)28: 1على الكلمات: "أكثروا وانموا" (تك 

القدِّیس إكلیمنضس السكندري 

  ُخون ألنهم دائًما تنقصهم أیة فضیلة أخرى، فإنهم یعتذرون مبدئًیا أنهم یقدمون ذبائح، قائلین وبعندما كانوا ي
إنهم یقدمونها على الدوام. من هنا نفهم لماذا كل األنبیاء على وجه الدقة... یرفضون هذا الدفاع. فمن 

الواضح ان الذبائح لم ُتقم ألجل ذاتها، إنما كأداة لتوحي بسلوكهم. فإذا تجاهلوا التزاماتهم الضروریة غیر 
. Ñ)20: 6، 22: 5منشغلین إالَّ بالذبائح قال اهللا انه ال یعود یقبلها (عا 

 یؤدورت أسقف قورشث 
، َقْد َأْخَبَرَك َأیَُّها اِإلْنَساُن َما ُهَو َصاِلحٌ 

، َوَماَذا َیْطُلُبُه ِمْنَك الرَّبُّ 
، ِإالَّ َأْن َتْصَنَع اْلَحقَّ َوُتِحبَّ الرَّْحَمةَ 

 ]8َوَتْسُلَك ُمَتَواِضعًا َمَع ِإَلِهكَ . [
ظن إسرائیل أنه یرضي اهللا بالذبائح الحیوانیة وكثرة التقدمات حتى ولو إلى تقدیم ذبائح بشریة، فقام 

النبي یصحح مفاهیمهم بأن ینقلهم من االنشغال بالذبائح الحیوانیة مع ممارستهم للظلم إلى ممارسة الحب العملي 
والسلوك بتواضٍع مع الرب. 

قد إذ كان اهللا یهیئ ذهن شعبه لقبول األمم في اإلیمان جاءت اإلجابة عامة ألي إنسان في العالم: "
" ولم یقل "یا إسرائیل". فالرسالة موجهة للجمیع. أخبرك أیها اإلنسان

  اآلن، انه من واجبنا أن نحیا الحیاة الفاضلة، واهللا یسألنا هذا وال نتواكل علیه أو على آخر، ولما كما یظن
 قول النبي میخا: "قد أخبرك أیها بذلكالبعض أن نتكل على المصیر القدري، إنما هو من عملنا كما یبرهن 

1 Flight from the world, 6:33. 
2 Stromata 3:16:101. 
3 On Isaiah 1:11 Commentary. 
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. Ï)8 :6اإلنسان ما هو صالح، وماذا یطلبه منك الرب أالَّ أن تصنع الحق وتحب الرحمة" (مي 
 سأوریجینو العالمة 

  ه هذه فمواضع كثیرة یٌس◌ِ من هو غبي هكذا فیظن ان اهللا في حاجة إلى ما ُیقدِم له الستعماله الخاص؟ في
قلت للرب: أنت ألهي، ال تحتاج إلى "الفكرة. لكي ال تقلقوا یكفي ان أقتبس هذا القول المختصر من المزمور: 

). یلیق بنا أن نؤمن بأن اهللا لیس في حاجة لیس فقط إلى قطیع أو أى أمر أرضي 2 :26صالحي" (مز 
 بل لنفع اإلنسان. فإنه ال یقول إنسان ه، وأن أیة عبادة مستقیمة تقدم هللا لیست لنفعاإلنسانمادي، بل وال إلى ٌبر 

ع بشربه منه، وال النور برؤیته له. في الواقع أن الكنیسة القدیمة قدمت ذبائح حیوانیة هذه التي یقرأ تفن ینبوًعا ینإ
ى أنها ُتشیر إلى ما نفعله وعنها شعب اهللا الحاضر اآلن دون أن یتمثل بهم، فإن هذه الذبائح ال تعني شیًئا س

. Ðمن أجل االلتصاق باهللا وحث قریبنا على ذلك. فالذبیحة هي ٌسر منظور أو عالمة مقدسة لذبیحة غیر منظورة

 شیًئا من : ماذا ینبغي لّي أن أقدِّم؟ قدِّم نفسك. فإنَّه ماذا یطلب الرب منك إالَّ أنت؟ فإنَّه لم یخلقإنَّك تسأل 
. Ñنفسكبین الخالئق األرضیَّة ما هو أفضل منك. إنَّه یطلب منك نفسك من 

 القدیس أغسطینوس 

  إنَّه ال یشاء موت الشریر 8: 145"اهللا صالح ولطیف للغایة". إنَّه رحوم ورءوف وغني في الرحمة (مز .(
). لهذا یلیق بأبناء 10: 4 تي 1). إنَّه مخلِّص كل الشعب، خاصة المؤمنین (23: 18مثل أن یتوب (حز 

)، یسامح الواحد اآلخر كما غفر لنا 9: 5) وصانعي سالم (مت 7: 5اهللا أیًضا أن یكونوا رحومین (مت 
)، فإن اإلنسان یثبت أو یسقط هللا فمن أنت یا من تدین 1: 7)، ال ندین لئالَّ ُندان (مت 13: 3المسیح (كو 

. Ò)14: 14عبد آخر؟ (رو 
العالَّمة ترتلیان  

 ُأخبرت یا إنسان ما هو صالح، ماذا یطلبه الرب منك إالَّ أن تفعل العدل، وتحب الرحمة، وتستعد للسیر  لقد
)، بینما یقول لكم الناموس: "لتسیروا 31: 14؟ لهذا یقول لكم اإلنجیل: "قوموا ننطلق من هنا" (یو ربَّكمع 

 Ó لماذا تتأخَّرون؟–وراء الرب إلهكم". لقد تعلَّمتم طریقة الهروب من هنا 
القدِّیس أمبروسیوس  

  فكل من یكون قًشا، كل من هو خشب یجري من النار لئال 24: 4إن كان اهللا ناًرا، وناًرا آكله (تث (
. 2یحترق

القدیس جیروم 

  ،یقول: انسوا محرقاتكم وذبائحكم التي ال ُتعّد، وتقدمات بكوركم. إن كنتم مهتمِّین أن تسترضوا الالهوت
 ما أمركم به اهللا في البدایة خالل موسى. ما هو هذا؟ أن یكون لكم حكم عادل وقرارات سلیمة في فلتمارسوا

وا في الشهادة لكل إمكانیة للحب  كل الحاالت، حیث تختارون ما هو أفضل ال ما هو أشّر، حتى تستمرُّ
والشعور بإخوة قریبكم، وأن تكونوا مستعدِّین لممارسة ما ُیسّر اهللا في كل طریقٍ . أنَّه یقصد: "حب اهللا بكل 

1 Origen: De Principiis, 3:1:6.. 
2 St. Augustine: City of God 10:5. 
3 Sermon 48:2. 
4 On Purity, 2. 
5 Flight from the world, 6:33. 
2 Homily 2 on Ps. 5. 
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)، ذلك كما قیل قدیًما بموسى. 18: 19؛ ال 5: 6قلبك وكل فكرك وكل نفسك، وتحب قریبك كنفسك" (تث 
. Ïیقول: افعلوا هذا كأمر أفضل من الذبائح في عینّي اهللا

ثیؤدور أسقف المصیصة 

  خوتك وتفترسهم؟ فإن المتكلم الشریر یأكل جسد إما المنفعة إن امتنعت عن الطیور واألسماك وأنت تعض
أخیه ویعض جسم قریبه. لهذا فإن بولس ینطق بقوٍل رهیٍب : "فإذا كنتم تنشهون وتأكلون بعضكم بعًضا، 

). إنك ال تثَّبت أسنانك في اللحم، لكنك تثَّبت االفتراء على 15: 5فانظروا لئال تفنوا بعضكم بعًضا" (غل 
النفس، وتسبب جرًحا هو ریب شریر؛ إنك تؤذي نفسك بآالف الطرق، وتؤذي معك اآلخرین. فإنك بقذفك 

على القریب تجعل من یستمع إلى قذفك یصیر في حالة ردیئة. فإن كان شریًرا تجعله ال یبالي بشره، إذ یجد 
له من یشاركه في الشر. وٕان كان باًرا ترفعه إلى التشامخ والعجرفة حیث تظهر له خطایا اآلخرین فیحسب 

 4في نفسه أنه شيء!
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. الجلسة الثانیة 2
في الجلسة األولى كانت الخصومة لدى الجبال والتالل؛ أما في الجلسة الثانیة فاستدعى مدینة أورشلیم 

ومعها الحكمة لتشاهد وتهاب اسمه القدوس. 
  ،َصْوُت الرَّبِّ ُیَناِدي ِلْلَمِدیَنةِ 

 َواْلِحْكَمُة َتَرى اْسَمكَ : 
 ]9ِاْسَمُعوا ِلْلَقِضیِب َوَمْن َرَسَمهُ . [

 الحكمة"، فإذ ینادي الرب المدینة یستطیع ذوو الحكمة أن یروا اسمه، و"، "وذوالحكمةُیترجم البعض "
، فتعمل كلمته فیهم.  أي یمیزوه ویتعرفوا عليَّ

"، فقبل أن ینزل على المؤمن یتكلم، فإن سمع له المؤمن بروح قضیب التأدیب اإللهيلعله یقصد هنا "
االنسحاق والتواضع ال یسقط علیه. لنسمع كلمات من عینه أي خطط للتأدیب، وبهذا نتمتع بالمراحم اإللهیة. 

یِر َبْعُد ُكُنوُز َشرّ  ، َأِفي َبْیِت الشِّرِّ
] 10 [َوإِیَفٌة َناِقَصٌة َمْلُعوَنٌة؟

ما هي كلمات القضیب اإللهي للتأدیب؟ إنها كشف عن الظلم الذي یمارسونه ضد إخوتهم. یستعرض 
هنا قضیة قدیمة تلحق بالبشریة عبر األجیال أالَّ وهو ممارسة الظلم من قبل األغنیاء على الفقراء، فیظنون أنهم 
یزدادون غنى، لكنهم یخزنون كنوز شٍر وعدم أمانة. إنها قضیة الفساد المالي واالجتماعي واألخالقي، بالرغم من 

تحذیرات الرب لنا. 
إن ظن الظالم أنه جمع كنوًزا وفیرة، فهو إنما جمع كنوز شٍر تلحق بنفسه، وٕان ظن أنه بغشه في 

الموازین نال خیرات كثیرة، فهو قد نال لعنة! یقول الحكیم: "كنوز الشر ال تنفع، أما البّر فینجي من الموت" (أم 
10 :2 .(

 َهْل َأَتَزكَّى َمَع َمَواِزیِن الشَّرِّ 
؟  ] 11[َوَمَع ِكیِس َمَعاِییِر اْلِغشِّ

1 Theodore of Mopsuestia: Commentary on Micah 6:6:8. 
4 Concerning Statues, 3: 12. 
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یقصد الغش بالمعنى الحرفي الضیق حیث یغشون البسطاء في الموازین؛ كما یقصد الغش بمعناها 
الواسع حیث یخدعون البسطاء بكلمات مغشوشة وطرق خادعة لیستولوا على حقولهم. 

، َفِإنَّ َأْغِنَیاَءَها َمآلُنوَن ُظْلماً 
، َوُسكَّاَنَها َیَتَكلَُّموَن ِباْلَكِذِب 

 ]12َوِلَساَنُهْم ِفي َفِمِهْم َغاشٌّ . [
لیس عجیًبا أن نرى أغنیاًء ظالمین، فكلما نال اإلنسان الكثیر یزداد شرهه لالكتناز، ما لم تشبع نفسه 

في الداخل. فكثرة الممتلكات ال تروي الظمأ الداخلي. 
یتحدث عن األغنیاء الجشعین الذین امتألت قلوبهم بالظلم، كما امتألت مخازنهم بما حصلوا علیه 

ظلًما. یدفعهم الظلم إلى الكذب وااللتجاء إلى الخداع لیحققوا ما یشتهونه. أما لسانهم فینطق بالغش، یخدعون 
). 12: 8أنفسهم "ألنهم یقولون: الرب ال یرانا؛ الرب قد ترك األرض" (مز 

 2لیسرع الفم هارًبا من األحادیث المشینة .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 
یقول المرتل: "أبغضت كل فاعلي اإلثم، تهلك المتكلمین بالكذب، رجل الدماء والغاش یكرهه الرب" (مز 

5 :5-7 .(

  كل متكبر مخادع، وكل مخادع كاذب. یكدح البشر حین یتكلمون بالبطل، أما من ینطق بالحق فیتكلم
. 3بسهولة تامة... من یود أن ینطق بالحق ال یتعب، ألن الحق نفسه ینطق بال تعب

القدیس أغسطینوس 
، َفَأَنا َقْد َجَعْلُت ُجُروَحَك َعِدیَمَة الشَِّفاءِ 

 ]13ُمْخِربًا ِمْن َأْجِل َخَطاَیاكَ . [
یصدر الحكم على المصرین على الظلم والغش والكذب بالتصاق المرض عدیم الشفاء بهم. فإن ظنوا 

أن ما ینالونه یشبع اشتیاقاتهم، إذا بهم یعانون من مرض داخلي ُمستعصى شفاؤه، هو الشعور الدائم بالفراغ وعدم 
السالم. 

  فاعل اإلثم یبغضه اهللا؛ والكاذب یهلك. 6-5: 5"أبغضت كل فاعلي اإلثم، تهلك المتكلمین بالكذب" (مز .(
هلم ننظر أي الحالین أشر، إن اهللا یبغضه أم أن یهلك. من یبغضه اهللا حًقا غیر سعید، إذ یعیش في عداوة 
مع اهللا، إالَّ أنه ال یزال حًیا (ُترجى توبته)، أما الكاذب فیهلك وال یعود یوجد. لألسف من یكذب هو أشر من 

. 3)11: 1فاعل اإلثم... "الفم الكاذب یقتل النفس" (الحكمة 
القدیس جیروم 

  َوُجوُعَك ِفي َجْوِفكَ . ،َأْنَت َتْأُكُل َوَال َتْشَبعُ 
ُل َوَال تَُنجِّي ، َوُتَعزِّ

یِه َأْدَفُعُه ِإَلى السَّْیفِ . [  ]14َوالَِّذي تَُنجِّ
إنهم یأكلون لكنهم ال یشبعون، ألنهم مزجوا طعامهم بالشر، فحرموا أنفسهم من البركات اإللهیة. ال 

2 Concerning Statues, 3: 12. 
3 On Ps 140. 
3 Homily 2 on Ps. 5. 
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). "لماذا تزنون 5: 2یفارقهم الشعور بالجوع مهما أكلوا ونالوا. "یوسعون أنفسهم كالهاویة، وال یشبعون" (حب 
). "من یحب الفضة ال یشبع من الفضة، ومن یحب الثروة ال 2: 55فضة بغیر خبٍز؟ وتعبكم بغیر شبٍع؟" (إش 

). 10: 5یشبع من دخٍل؛ هذا أیًضا باطل" (جا 
. قدر ما یمسك الظالم بما هو للغیر، ویحسب أنه قد اقتناه سرعان ما ]14[" "وتعزل (تمسك) وال تنجي

یجده قد فلت من بین یدیه وهرب ولم یقدر أن ینجیه. فما یمسك به الظالم بشدة لكي ال یفلت من یدیه یخسره 
سریًعا. وما یظنه عزیًزا جًدا لدیه إذا به یضیع منه، وٕان استخدم الظالم كل وسیلة لحفظ مال الظلم إذا بالسیف 

اإللهي یمزقه، فیكون كال شيء. 

  اإلنسان الجشع لیس غنًیا. إنه في عوٍز إلى أموٍر كثیرة، وبینما هو في حاجة إلى الكثیر ال یقدر أن یكون
غنًیا. إنه حافظ للثروة ولیس سیًدا علیها. إنه عبد ولیس أمیًرا. فإنه مستعد أن یعطي جزًءا من جسمه وال 

یعطي من ذهبه المدفون... بالتأكید هذا لیس ملكه، ألنه یعجز عن أن یقرر أن یعطي اآلخرین، وال أن یوزع 
الضروریات، بل یكنز له عقوبات ال نهائیة، فكیف تكون ملًكا له. إنه یقتني هذه األشیاء التي لیس له الحریة 

 .Ïفي استخدامها وال في التمتع بها

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 َأْنَت َتْزَرُع َوَال َتْحُصدُ . 

 َأْنَت َتُدوُس َزْیُتونًا َوَال َتدَِّهُن ِبَزْیٍت 
 ]15َوُسَالَفًة َوَال َتْشَرُب َخْمراً . [

یظن الظالم أنه یزرع لكي یحصد، لكن سرعان ما یذبل زرعه، ویتبدد عمله، فال یحصد شیًئا. قد یجمع 
زیتوًنا ویدوسه في المعصرة لكي تمتلئ مخازنه بالزیت، لكنه ال یدهن بزیٍت، إما ألن زیتونه ال ینتج زیًتا، أو یفقد 
ما ینتجه من زیت. وهكذا بالنسبة للسالفة (عصیر العنب)، فإنه حتى وٕان عصر عنًبا فال یشرب خمًرا. بمعنى 

آخر قد یسمح اهللا للظالم أن یفقد كل ما جمعه، وٕان ترك له الغنى یمأل مخازنه یصیبه بما ال ینتفع من هذا 
الغنى، فتكون مخازنه مملوءة زیًتا وخمًرا لكنه یعجز عن أن یدهن جسمه بزیٍت أو یشرب كأس خمرٍ ! 

 َوُتْحَفُظ َفَراِئُض ُعْمِري 
 َوَجِمیُع َأْعَماِل َبْیِت َأْخآَب 

 َوَتْسُلُكوَن ِبَمُشوَراِتِهْم ِلَكْي ُأَسلَِّمَك ِلْلَخَراِب 
ِفیرِ  ، َوُسكَّاَنَها ِللصَّ

 ]16َفَتْحِمُلوَن َعاَر َشْعِبي. [
) للجشع والظلم؛ واستخدما سلطانهما لسلب الفقراء، ولم 22: 16مل  1ُعمري وآخاب مثلین خطیرین (

یناال شیًئا! 
). وجاء ابنه آخاب 26- 21:16 مل 1إذ ملك ُعمرى على اسرائیل قاد الشعب إلى عبادة األوثان (

). 33- 2 :16 مل 1اشر ملوك إسرائیل (
. یخرب الشر األمة ویدمرها، فتصیر عاًرا، تستهزئ بها األمم ]16[" أسلمك للخراب، وسكانها للصفیر"

الشامتة فتصفر في سخریة. ومما یزید األمر سوًءا أن هذا یحدث مع شعب اهللا، فعوض تمتعهم باألمجاد اإللهیة 
: 12أمام السمائیین، یصیرون عاًرا أمام األمم الوثنیة، بل وینحدرون إلى العار األبدي في یوم الرب العظیم (دا 

1 Concerning Statues, 2: 14. 
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 6من وحي میخا 
من یتبرر أمامك؟ 

  إن حاكمت یا رب من یتبرر أمامك؟
هوذا السماء واألرض تشهدان لعملك معي! 

أعمالك فائقة، وحبك عجیب! 
اخبرني كیف أتزكى أمامك؟ 

  ،أخرجتني من عبودیة إبلیس
وحملتني إلى حریة مجد أوالد اهللا! 

كما أخرجت شعبك من عبودیة إبلیس،  
ودخلت به إلى أرض الموعد!  

حطمت مقاومة إبلیس لخالصي، 
كما أفسدت مؤامرة بلعام المحب ألجرة الظلم. 

  أخبرني، بماذا أرضیك یا إلهي؟
لست محتاًجا إلى تقدماتي وال إلى عطایاي،  

فالسماء واألرض من عمل یدیك! 
لست محتاًجا إلى صلواتي وعبادتي،  

فأنت كلي المجد في ذاتك! 

  ،حًقا إنك تطلبني أنا، ال ما لدي
تطلب قلبي فتقیمه سماًء، 

وتطلب فكري لتمأله من أسرارك، 
وتطلب حبي إلخوتي لتفیض عليَّ بالحب! 

تطلبني أسلك معك بتواضٍع، 
فترفعني إلى سماواتك! 

  ! ّاعترف لك بكل فساٍد دّب في
انزع عني موازین الغش والكلمات المخادعة، 

انزع عني كل ظلم وأنانیة.  
فالعالم یعجز عن أن یشبع نفسي. 
والخطیة تخلع علّي العار والخزي! 

  . َّأنت وحدك كل شيء لي
أقتنیك، فاقتني الحق، 
اشبع بك، فلن أجوع، 

أحملك في داخلي فامتلئ من بهاء مجدك. 
 ، أنت الكل ليَّ
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َاألصحاح السَّاِبُع 

متابعة الدعوى القضائیة اإللهیة 
لك المجد یا واهب البركات! 

 حزن ومجدلة!
إذ یكتشف النبي عن شوق اهللا نحو الدخول في محاجة مع شعب لیدفعهم نحو التمتع بحبه عوض 
انغماسهم في الفساد، یعلن النبي عن مرارة نفسه بسبب الفساد المتفشي بین شعبه. لكنه یعود فیرى خطة اهللا 

 فإن كان قد رفع دعوى قضائیة ضد شعبه، وأشهد األرض كلها علیه، فإنه لیس لیعلن للخالص فیفرح ویمجد اهللا.
عن عدله قدر ما لیكشف عن مجد حبه لكل نفٍس ترجع إلیه. فهو لیس في حاجة لمن یشهد لعدله وبرَّه وحتى 

محبته، وٕانما یود أن یهیئ سكب حبه في قلوب كل البشریة. 
 یبدأ هذا األصحاح بالویل والمرارة وینتهي بالفرح والتسبیح.

]. 10-1 [  . اعتراف بالخطأ1
]. 13-11[  . وعد إلهي بالبركات2
].  17-14[  . التماس أخیر لصالحهم 3
]. 20-18[ . مجدلة: نصرة النعمة اإللهیة4

. اعتراف بالخطأ 1
في هذه الدعوى تنفضح البشریة كلها، فال تقدر أن تبرر جحودها وعدم أمانتها أمام اهللا األمین في حبه 
لها، فتعلن الحقیقة المّرة. إنها قد صارت ككْرٍم بال ثمٍر، وتینٍة بال باكورةٍ . سرت البغضة في دماء البشر، فحملوا 

الكراهیة، الشخص ضد أخیه، وتسلل سفك الدماء بینهم بال مبرر، وصارت العداوة بین أفراد األسرة ذاتها.  
ْیِف،  َوْیٌل ِلّي َألنِّي ِصْرُت َكَجَنى الصَّ

َكُخَصاَصِة اْلِقَطافِ .  
َال ُعْنُقوَد ِلَألْكِل، 

] 1َوَال َباُكوَرَة ِتیَنٍة اْشَتَهْتَها َنْفِسي. [
صورة مؤلمة عن مدى الجفاف الذي حلَّ بالمملكة بسبب الشر. هذا یتناسب مع عصر آحاز أشر ملوك 
یهوذا أو بدایة عصر حزقیا قبل حركة اإلصالح. ویرى البعض أنه یتنبأ عما ستؤول إلیه المملكة في أیام منسى. 

تبدو یهوذا وأورشلیم كبستان بعد القطاف، منظر األوراق جمیل للغایة، لكنه ال یجد اإلنسان عنقوًدا 
 واحًدا وال تینة یأكلها.

بقوله: "ویل ليّ " یحسب أن ما حّل بالمملكة كلها إنما كما لو حّل به وحده، إذ ینسب كل مرارة یعیش 
فیها الشعب إنما یذوقها هو. هذه هي مشاعر رجال اهللا الصادقة، فنسمع أنات إرمیا النبي: "أحشائي! أحشائي! 

). "من ُمفرج عني الحزن؟ قلبي یئن فيّ ... من أجل سحق نبت 16: 4توجعني جدران قلبي. یئن فيَّ قلبي!" (إر 
). 21، 18: 8شعبي انسحقت. حزنت، أخذتني دهشة" (إر 

 " :فهل یجمع النبي ویل لّي یا نفسي، فقد صرت كمن یجمع قش�ا في الحصاد؟من المتكلِّم حین یقول النبي "
 یجمع ممَّا بحققش�ا حرفی�ا، أو حتى ُیرید أن یجمع؟ هل لدى النبي حقل؟ على أي األحوال، الوحید الذي 
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یزرعه كمحصوٍل، لیس النبي بل الرب المخلِّص یسوع المسیح. وحیث توجد أخطاء كثیرة بین األمم الوثنیَّة بل 
ویل لّي، إذ صرت وأیًضا بین الذین ُیظن أنَّهم من الكنیسة، لهذا یحزن النبي وینوح على خطایانا حین یقول: "

). لیت كل واحٍد یفحص بدقَّة نفسه. هل هو سنبلة قمح؟ هل یكتشف ابن اهللا فیه 1: 7" (مي كمن یجمع قش�ا
شیًئا لیلتقطه أو یحصده؟ هل نجد بعًضا منَّا تحملهم الریاح؟ حتى وٕان كنا ال نزال قلَّة قلیلة في أنفسنا، حبَّتین 

أو ثالثة حبوب، فإن خطایانا كثیرة ضدَّنا. إذ یتطلع إلى الكنائس أو ما ُتدعى بالكنائس مملوءة بالخطاة 
یقول: "ویل لّي فقد جئت كمن یجمع عشًبا في وقت الحصاد، وكمن یجمع خصاصة (لقاط) العنب وقت 

صنع الخمر. یأتي (الرب) یطلب ثمًرا من الكرمة، فإن كل واحٍد منَّا قد ُزرع ككرمة في أرض خصبة (إش 
). إنه یأتي 21: 2)، لكنها زرعت لكي تحمل ثمًرا (إر 8: 80)، أو ككرمٍة ُنقلت من مصر (مز 1: 5

لیلتقط، فیجد خصاصة عنب، وعناقید قلیلة؛ إنها لیست مزدهرة وال مثمرة. من هو من بیننا یحمل عناقید 
 Ïالفضیلة؟

العالمة أوریجینوس 

  ُیغْربل األشرار مثل قٍش خفیٍف، أما األبرار فیخلصون مثل حنطة ثقیلة. لهذا فلتنتبه إلى الرب وهو یقول
: 22لبطرس: "هوذا الشیطان طلبكم لكي یغْربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي ال یفنى إیمانك" (لو 

). الذین ُیغرَبلون كالقش یفنون، أما الذي ال یفنى، هذا الذي یشبه البذرة التي تسقط وتنبت، فإنها 31-32
ویلي، فقد صرت كمن یجمع الُجذامة (بواقي الحصاد) ). هكذا یقول النبي: "8: 8تزید وتأتي بثمر كثیر (لو 

". هكذا یشبَّه الشر بالُجذامة، الذي ُیحرق سریًعا، مع التراب. لهذا قال أیوب: "یكونون كالقش، في الحصاد
). وفي الحال أضاف سطًرا مختصًرا قائالً : "مثل التراب تحمله الریح بعیًدا". 18: 21یحملهم الریح" (أي 

حًقا، لكي یعرف أن الشریِّر یتفتَّت سریًعا ویتبدَّد كالتراب، تجد هذا وارًدا في المزمور األول: "كالتراب الذي 
. Ðیحمله الریح عن وجه األرض"

القدِّیس أمبروسیوس 
َقْد َباَد التَِّقيُّ ِمَن اَألْرِض، 

َوَلْیَس ُمْسَتِقیٌم َبْیَن النَّاسِ .  
َجِمیُعُهْم َیْكُمُنوَن ِللدَِّماِء  

] 2َیْصَطاُدوَن َبْعُضُهْم َبْعضًا ِبَشَبَكةٍ . [
لقد باد الصالح من األرض ولم یعد ُیوجد من هو مستقیم بین الناس، فالحكام یغتصبون الممتلكات، 

والقضاة یرتشون، والخیانة دٌبت بین األصدقاء، والكراهیة وسط أعضاء األسرة الواحدة. وهكذا صار الفساد عاًما 
بین الشعب. لكن یبقى اهللا أمیًنا یقود شعبه من الظلمات إلى نوره العجیب.  

تحولت المملكة البشریة إلى غابة كٍل یود أن یفترس اآلخر، ناموسها الظلم وسفك الدماء، یجد كل 
 وكما یقول المرتل: "خلص یا رب ألنه قد انقرض التقي، ألنه قد شخٍص سعادته في اصطیاد أخیه كما بشبكةٍ .

: 12انقطع األمناء من بني البشر. یتكلمون بالكذب، كل واحٍد مع صاحبه بشفاٍه ملقة بقلٍب فقلٍب یتكلمون" (مز 
1-2.( 

 لنسبق فنعترف له بخطایانا. لنصحح ارتدادنا، ونصلح من ،لنحزن إلى حین فنفرح أبدًیا. لنخَش الرب 

1 Homilies on Jeremiah, 15:3:2. 
2 The Prayer of Job and David, 2:5:18. 
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أخطائنا، لئال ُیقال عنا: "ویل لّي یا نفسي، ألن اإلنسان التقي قد باد من األرض، ولیس من بین البشر من 
. Lxx(Ï 2 :7یصلح من أمرهم" (مي 

القدیس أمبروسیوس  

  أقصد إن كان الَسفْر في ذاته مشقة، فإنه باألكثر عندما یكون المسافر وحده، لیس من یشاركه رحلته؛ هذا
 ولنالحظهو الحال هنا. بمعنى آخر الشركة والتشجیع األخوي لیس باألمر الهین. لهذا یقول أیًضا بولس: "

). لهذا السبب استحق القدامى أن 24: 10بعضنا بعًضا للتحریض على المحبة واألعمال الحسنة" (عب 
یتجملوا (روحًیا)، لیس ألنهم مارسوا الفضیلة، وٕانما ألنهم مارسوها بالرغم من غیابها مع ندرة من یفعلها في 
أي موضع. هذا، على أي األحوال، ما یقصده الكتاب المقدس بقوله: "كان نوح رجًال باًرا كامًال في أجیاله" 

). 9: 6(تك 
على هذا األساس نعجب من إبراهیم، ومن لوط، ومن موسى، إذ أشرقوا ككواكٍب وسط ظلمٍة دامسٍة، 

كوروٍد وسط األشواك، وكقطیع وسط ذئاٍب ال حصر لها، سالكین الطریق المضاد لكل واحٍد آخر وبدون تردد. ها 
أنتم ترون كم یكون األمر صعًبا في الصحبة عندما یأخذ واحد اتجاًها مخالًفا لكثیرین، وعندما یسافر في اتجاه 

مضاد للجمهور، فإنه سیعاني من متاعب كثیرة. كما تجد السفینة صعوبة في اإلبحار حینما تصدها األمواج نحو 
. Ðاالتجاه المضاد، واألمر أكثر صعوبة في حالة الفضیلة

 "ن نحزن، أو بالحري نحتاج أن نقول أ) هذا هو دورنا 2-1: 7" (مي ویل ليّ ... قد باد التقي من األرض
هذا كل یوم. فإذ ال تنفع صلواتنا بشيٍء وال نصیحتنا وال تحذیرنا بقي لنا أن نبكي. هكذا فعل المسیح، بعدما 

حث الذین في أورشلیم ولم ینتفعوا شیًئا، بكى على محنتهم. هكذا أیًضا فعل األنبیاء، وهكذا لنفعل نحن 
أیًضا. من اآلن فصاعًدا إنه وقت للحزن والدموع والنحیب. یلیق بنا أیًضا أن نقول: "ادعوا النادبات فیأتین 

). ربما بهذا نستطیع أن نزیل مرض الذین یحیطون أنفسهم 17: 9وأرسلوا إلى الحكیمات فیصرخن" (إر 
. Ñبأراٍض یقتنوها بالسلب

  لیس شيء مزعًجا ومثیًرا لالضطراب أكثر من االجتماع بشعٍب كهذا، فإن الدخان والسخام ال یؤذي العینین
 . Òمثلما تحطم الشركة مع األشرار النفوس

القدیس یوحنا ذهبي الفم 
َاْلَیَداِن ِإَلى الشَّرِّ ُمْجَتِهَدَتانِ .  

الرَِّئیُس َواْلَقاِضي َطاِلٌب ِباْلَهِدیَِّة، 
] 3َواْلَكِبیُر ُمَتَكلٌِّم ِبَهَوى َنْفِسِه، َفُیَعكُِّشوَنَها. [

ما بلغته المملكة أبشع من الغابة، ألنه توجد خطة مدروسة، تعمل القیادات مًعا لكن بدون روح الحب، 
ان في اصطیاد النفوس وٕاهالكها. فما تشتهیه قلوبهم، وما ت یدا كل واحٍد منهم مجتهدغایتها النهب والسلب والقتل.

تنغمس فیه أفكارهم، تنفذه أیادیهم بكل اجتهاد. 
القادة الذین اؤتمنوا على الدفاع عن الحق، استخدموا سلطانهم القتناء المال، فیطلبون الرشوة على شكل 

هدایا؛ فُیلبسون الرذیلة ثوب الصداقة والفضیلة. 

1 St. Ambrose: Concerning Repentance, 2:7 (52). 
2 On Ps. 12. 
3 St. John Chrysostom: The Gospel of St. John, Homily 64:4. 
4 On Psalm 120. 
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ُیقصد بالكبیر صاحب الثروة والسلطان، فإنه ال یخجل من أن یتكلم بصراحة عما في نفسه من هوى 
 محبة المال، فیفسدون نفوسهم كما یفسدون نفوس من حولهم.

َأْحَسُنُهْم ِمْثُل اْلَعْوَسِج  
َوَأْعَدُلُهْم ِمْن ِسَیاِج الشَّْوكِ !  
َیْوَم ُمَراِقِبیَك ِعَقاُبَك َقْد َجاءَ .  

] 4اآلَن َیُكوُن اْرِتَباُكُهمْ . [
 من یقترب منهم ال یوجد شخص واحد ُیعتمد علیه، فإن أفضلهم حاد كالعوسج، وأحكمهم كسیاج الشوك.

ال ینال منهم شیًئا سوى الجراحات والمتاعب. لقد صاروا أرًضا قفًرا، صدر ضدهم الحكم اإللهي: "شوًكا وحسًكا 
)، عوض أن یكونوا سماًء مقدسة تُنتج ثمر الروح من محبة وفرح 18: 3تنبت لك وتأكل عشب الحقل" (تك 

 ).23-22: 5وتعفف (غل  وسالم وصالح ووداعة

َال َتْأَتِمُنوا َصاِحًبا.  
َال َتِثُقوا ِبَصِدیقٍ .  

] 5اْحَفْظ َأْبَواَب َفِمَك َعِن اْلُمْضَطِجَعِة ِفي ِحْضِنكَ . [
مما أحزن قلب میخا النبي أنه بالرغم من العمل مًعا إالَّ انه ال یأتمن اإلنسان صدیقه وال زوجته! تدب 

األنانیة حتى بین أفراد األسرة فیعمل كل فرد لحسابه ویخشى غیره. هكذا تفقد األسرة الدفء االجتماعي والروحي 
 وینحل المجتمع خالل روح األنانیة والجشع.

 أن شمشون إذ األب یوسفإذ یسود الخداع حیاة اإلنسان ال یعود یأتمن حتى من هي في حضنه. یرى 
تزوج بامرأة شریرة مخادعة وكاذبة لم یستطع أن ینفذ هذه الوصیة التي للنبي میخا، فأباح بسَرٌ◌ه بعد أن كتمه 

. Ïزماًنا طویًال، فكان ذلك سبب مرارة شدیدة في حیاته
 في هذه اآلیة دعوة للصالة السریة. األب إسحقیجد 

  نالحظ بكل اعتناء الوصیة اإلنجیلیة التي تأمرنا أن ندخل مخدعنا ونغلق بابنا أنقبل كل شيء یجب 
ونصّلي ألبینا. وهذا یتحقق كاآلتي: 

 عندما ننزع من قلوبنا الداخلیة األفكار المقلقة واالهتمامات الباطلة، وندخل في نصّلي داخل مخدعنا •
حدیث سّري مغلق بیننا وبین الرب. 

عندما نصّلي بشفاه مغلقة في هدوء وصمت كامل لذاك الذي یطلب القلوب ال نصّلي بأبواب مغلقة،  •
الكلمات. 

،  عندما نكتم طلباتنا الصادرة من قلوبنا وأذهاننا المتقدة بحیث ال نكشفها إالَّ هللا وحدهنصّلي في الخفاء •
لذلك یجب أن نصّلي في صمت كامل، ال فال تستطیع القوات المضادة (الشیاطین) أن تكتشفها. 

ونتجنب لنتحاشى فقط التشویش على إخوتنا المجاورین لنا وعدم إزعاجهم بهمسنا أو كلماتنا العالیة، 
اضطراب أفكار المصّلین معنا، وٕانما لكي نخفي مغزى طلباتنا عن أعدائنا الذین یراقبوننا، وباألخص 

. Ð)5: 7 في وقت الصالة، وبهذا تتم الوصیة: "احفظ أبواب فمك عن المضطجعة في حضنك" (مي
األب إسحق 

1 St. Cassian: Conferences 17:20. 
2 St. Cassian: Conferences 9:35. 
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َألنَّ اِالْبَن ُمْسَتِهیٌن ِباَألِب، 
َواْلِبْنَت َقاِئَمٌة َعَلى ُأمَِّها، 

َواْلَكنََّة َعَلى َحَماِتَها، 
] 6َوَأْعَداُء اِإلْنَساِن َأْهُل َبْیِتهِ . [

حًقا إنه زمن رديء فیه یهین االبن أباه، وتقوم البنت على أمها، والكنة على حماتها. هكذا ُینزع من 
الكل حتى المحبة الطبیعیة. 

هذا وقد أشار السید المسیح إلى موقف غیر المؤمنین من المؤمنین حتى وٕان كانوا إخوتهم أو أبناءهم، 
فیقول: "وسیسلم األخ أخاه إلى الموت، واألب ولده، ویقوم األوالد على والدیهم ویقتلونهم، وتكونون مبغضین من 

). 17-16: 21؛ لو 22-21: 10الجمیع من أجل اسمي" (مت 

  12: 4ماذا یفعل السیف؟ سیف الكلمة یقطع خالل الدفاع. إنه یمارس عزل الشریر عن الصالح (عب .(
). بل قد یثیر االبن واالبنة والعروس ضد 35: 10بالحقیقة یخلق انقساًما بین المؤمن وغیر المؤمن ( مت 

. Ïاألب واألم والحماة، الصغار النشیطین ضد الكبار الوهمیِّین
القدِّیس غریغوریوس النزینزي 

 "فإنه بالحق یوجد بین الیهود شيء مثل هذا. بمعنى یوجد أنبیاء 36: 10" (مت أعداء اإلنسان أهل بیته .(
 واآلخرون باآلخر. بواحدٍ وأنبیاء كذبة، فانقسم الشعب على ذاته، وحدث شقاق في العائالت، البعض آمن 

أعداء لذلك ینصحهم النبي: "ال تأتمنوا صاحًبا، ال تثقوا بصدیٍق، تحفظ من المضجعة في حضنك" و"
. Ð )6-5: 7" (مي اإلنسان أهل بیته

القدیس یوحنا ذهبي الفم 
 ، َوَلِكنَِّني ُأَراِقُب الرَّبَّ
َأْصِبُر ِإلَلِه َخَالِصي. 

] 7 َیْسَمُعِني ِإَلِهي. [
الفساد العام ال یبرر انزالقنا في الشر؛ فإن كان ال یوجد إنسان واحد مستقیم بین الناس، یلزمنا مع میخا 

النبي أن نتطلع إلى الرب ونترقب خالصه. 
إذ یعترف اإلنسان بشره وفساده ینفتح باب الرجاء في عمل اهللا الفائق. فإن اهللا كمحب للبشر، في 

غضبه، إنما یغضب على الخطیة وال یطیقها، أما عن جهة الخاطي فهو موضع حبه. لهذا بالتوبة الصادقة تمیل 
أذنا الرب لتسمع أناته ویستجیب لصرخاته. 

إذ تطلع النبي إلى المجتمع المحیط به بدا األمر خطیًرا للغایة، إذ صار كمریٍض ال ُیرجى شفاؤه، أما 
وقد رفع عیني قلبه هللا، فرأى أبواب الرجاء المشرقة أمامه وترنمت أعماقه بالتسبیح والتمجید هللا واهب النصرة، 

 والمشرق بنوره على الظلمات فیبددها. 

یعترف النبي بأن اهللا لم یتغیر، هو الذي خلص في القدیم، یخلص اآلن، وسیخلص، فإنه ُیسر بالرأفة 
 وال یحفظ إلى األبد غضبه.

  هل ترون غنى التشجیع والنصیحة؟ 5: 146"طوبى لمن إله یعقوب معینه، ورجاؤه على الرب إلهه" (مز .(

1 On the Holy Lights, Oration 39:15. 
2 St. John Chrysostom: The Gospel of St. Matthew, Homily 35:2. 
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اآلن إذ ُیشیر إلى التطویب، یقصد نوال كل البركات، ویظهر آفاق الرجاء. لهذا بعدما أشار إلى تطویب من 
یترجى اهللا، أظهر قوة الُمعین، مبیًنا أن الكائن البشري غیر اهللا، واحد یهلك واآلخر یبقى. لیس فقط یبقى هو 

)... ویضیف 6: 146بل وتبقى أعماله. لهذا أضاف الصانع السماوات واألرض البحر وكل ما فیها" (مز 
"الحافظ األمانة إلى األبد". هذا هو دوره؛ وهذه هي عادته؛ هذه هي سمة اهللا الخاصة به؛ أنه ال یتجاهل 

. Ïالمخطئین، وال یهمل الذین في محنة، إنما یرفع یده لصالح ضحایا المتآمرین، ویفعل هذا على الدوام
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

هكذا إذ تظلم الصورة جًدا أمام عیني رجال اهللا، یرفعون نظرهم إلى اهللا مترجین عمله، فهو إله 
المستحیالت، لیس من رجاء للخالص إالَّ في اهللا وحده مخلص العالم. لم یترَج میخا النبي إنساًنا ما لیصلح حال 

شعب اهللا، أو حال البشریة، إنما یتطلع إلى مخلص العالم وحده. هذا أیًضا ما عبر عنه المرتل في المزمور 
146 .

  یقول النبي لكل شخٍص بصفة عامة: ال تتكلوا على الرؤساء وال على األباطرة، وال الحكام وال قضاة هذا العالم
)... من هم الرؤساء؟ أبناء البشر. من هم أبناء البشر؟ هم الذین ال خالص عندهم (مز 3: 146(راجع مز 

). عندما یعود إلى ترابه، ماذا یحدث؟ "في ذلك الیوم 4: 146). "تخرج روحه فیعود إلى ترابه" (مز 3: 146
تهلك أفكاره". كل اعتماد على الرؤساء باطل، كل خططهم تهلك... كثیرون یتكلون على رئیس. إنه موجود 

. Ðالیوم، غًدا ال یعود یوجد
القدیس جیروم 

" یعلن النبي أنه ال یلقي باللوم على الظروف المحیطة به، وال على اهللا الذي سمح أصبر إلله خالصيبقوله "
بالضیق، وٕانما یتقبل تأدیب الرب بصبٍر ألجل خالصه وخالص إخوته. وكما یقول إرمیا النبي في مراثیه: "لماذا 

یشتكي اإلنسان الحّي الرجل من قصاص خطایاه؟ لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب. لنرفع قلوبنا وأیدینا إلى 
). لنشكو أنفسنا وال نشكو األیام التي نعیشها. لنحتمل التأدیب 42-39: 3اهللا في السماوات. نحن أذنبنا وعصینا" (مرا 

". یسمعني إلهي"، عندئٍذ "إله خالصناكدافع للتوبة، فنتمتع بالشركة مع "
ِتي.   َال َتْشَمِتي ِبي َیا َعُدوَّ

ِإَذا َسَقْطُت َأُقومُ .  
] 8ِإَذا َجَلْسُت ِفي الظُّْلَمِة، َفالرَّبُّ ُنوٌر ِليّ . [

 ما، ما دام الرب معه. فإنه وٕان اإذ یعترف اإلنسان بظلمته ویدرك أن الرب نور له ال یعود یخشى عدوً 
سقط وكاد أن یتحطم یجد یدّي اهللا تنتشله وتقیمه. وكما یقول المرتل: "إذا سقط ال ینطرح، ألن الرب مسند یده" 

). وٕان جلس في الظلمة یشرق علیه الرب فینیره. كما یقول: "یرى ذلك مبغضيَّ فیخزوا، ألنك أنت 24: 37(مز 
). فمع كل عمٍل إلهٍي في حیاة التائب ُیصاب عدو الخیر وجنوده بخیبة 17: 86یا رب أعنتني وعزیتني" (مز 

أمٍل وخزٍي وعارٍ . 

  ،كان اإلنسان متحرًرا من الرغبة في (السقوط). لتكن لك اإلرادة أن إنالسقوط في الضعف لیس فیه خطورة 
. Ñتقوم. إنه مستعد، ذاك الذي یقیمك

1 On Ps. 146. 
2 Homily 55 on Ps. 145. 
3 Exposition on the Psalms 37:15. 
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  إذ مكتوب: "ال تشمتي بي یا عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست نحزن بالحريلیتنا ال نفرح بخطیة أحٍد بل ،
، فإن من یفرح بسقوط آخر استحقاق). وهذا لیس عن عدم 10-8: 7في الظلمة فالرب نور لي..." (مي 

إنما یفرح بنصرة الشیطان. حري بنا أن نحزن عندما نسمع عن أحٍد یهلك هذا الذي مات المسیح من أجله. 
هذا الذي ال یحتقر حتى القش في وقت الحصاد... فقد قیل: "ویل لّي، ألني صرت كمن یجمع القش في 

. Ï)، لكي ما یأكل بكور ثمر نعمته فٌي◌َ 1: 7الحصاد، وفضالت العنب في الكرمة" (راجع مي 
 القدیس أمبروسیوس  

 ، َأْحَتِمُل َغَضَب الرَّبِّ
َألنِّي َأْخَطْأُت ِإَلْیِه، 

َحتَّى ُیِقیَم َدْعَواَي َوُیْجِرَي َحقِّي.  
َسُیْخِرُجِني ِإَلى النُّورِ .  

] 9َسَأْنُظُر ِبرَّهُ . [
حلول الضیق بسبب انتشار الفساد دفع النبي إلى مراجعة نفسه لیعترف بخطئه في حق الرب، لذا یقبل 
كل تأدیب، فیدافع الرب عن استقامته. یعترف الشخص بسقطاته، ویستره الرب ببرِّه، ویحفظه بنعمته اإللهیة. ال 

یرى النبي في الضیق رفض الرب له، بل رغبته اإللهیة في دفعه إلى التوبة وتمتعه بالشركة معه. 
یشعر بحاجته إلى ید اهللا العاملة لبنیانه. هذه هي عالمة قبول النور اإللهي: التسلیم الكامل بین یدي 

اهللا صانع الخیرات، وواهب البرّ . 

  عن خطیَّة بقصد تغییرنا. یقول الكتاب المقدَّس: "من یحبه الرب   عقوبة (تأدیًبا)مرًضانحن أحیاًنا نحتمل
). مرة أخرى یعلمنا الكتاب المقدَّس "من أجل هذا فیكم كثیرون ضعفاء ومرضى وكثیرون 12: 3ه" (أم بیؤد

یرقدون. ألننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما ُحكم علینا. ولكن إذ قد ُحكم علینا نؤدَّب من الرب لكي ال ُندان 
). لذلك عندما نحن الذین ننتمي إلى هذه الطبقة نتعرف على معاصینا. 32-30: 11كو  1من العالم" (

یصیر من الالئق أن نحتمل في صمٍت وبدون استخدام أدویة – كل األحزان التي تحل بنا – متذكرین كلمات 
). عالوة على هذا یلزمنا أن نظهر دلیًال على 9: 7" (مي ألني أخطأت إلیه احتمل غضب الربالنبي: "

تغییرنا بإظهار ثماٍر تلیق بالتوبة، متذكرین كلمات الرب: "ها أنت قد برئت، فال تخطئ أیًضا لئالَّ یكون لك 
أحیاًنا أیًضا یحل المرض بنا كطلب الشریر، ویقبل سیدنا صانع الخیرات أن یتنازل  ).14: 5أشر" (یو 

. Ðفندخل في معركة مع الشریر، حاسًبا إیَّاه كخصٍم قدیر فیبطل تشامخه بواسطة الصبر البطولي لخد�امه
القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

ِتي َفُیَغطِّیَها اْلِخْزُي اْلَقاِئَلُة ِليّ :  َوَتَرى َعُدوَّ
َأْیَن ُهَو الرَّبُّ ِإَلُهِك؟ 

َعْیَناَي َسَتْنُظَراِن ِإَلْیَها. 
 ]10اآلَن َتِصیُر ِللدَّْوِس َكِطیِن اَألِزقَّةِ . [

صورة رائعة لحیاة النصرة! فإذ یتمتع المؤمن بنور الرب ال یخشى ظلمة إبلیس وال لذة الخطیة وال 
أین هو الرب ضعف الجسد، وال خداع العالم الشریر. یبدأ عدو الخیر بتعییر الساقط، فیصرخ في سخریة: "

1 St. Ambrose: Concerning Repentance, 2:8 (78). 
2 The long Rules, 55. 
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"، وكأن اهللا یعجز عن أن یحفظ أوالده من السقوط. لكن إذ یرى ید اهللا ُتقیمه یصیبه الخزي. إلهك؟
یتطلع اإلنسان في سقطته إلى نفسه وتعییرات العدو له، فیرى نفسه كطین األزقة تحت األقدام للدوس، 

لكن إذ تنتشله النعمة اإللهیة یدرك إمكانیات اهللا العاملة فیه. 

. وعد إلهي بالبركات 2
] 11َیْوَم ِبَناِء ِحیَطاِنِك َذِلَك اْلَیْوَم َیْبُعُد اْلِمیَعادُ . [

یتمتع المؤمن بفیض من البركات، فإذ ال یعود یخشى العدو بكل مملكة الظلمة التي له، إذ یمتلئ رجاء 
أن اهللا نفسه یكون سوًرا إلهًیا یحمیه حتى النهایة. یسبح مع المرتل قائالً : "الرب حصن حیاتي". "اهللا ملجأ وقوة، 

). 1: 46عوًنا في الضیقات ُوجد شدیًدا" (مز 

  توجد مالجئ لیس فیها قوة، عندما یهرب إلیها أحد یزداد ضعًفا ال قوة. كمثالٍ : 1: 46" (مز وقوة ملجأ"اهللا .(
عندما تهرب إلى شخٍص أعظم منك في العالم، لكي تجعل لك صدیًقا قوًیا، هذا یبدو لّي أنه ملجأ. ومع هذا 

ما أكثر عدم ثبات هذا العالم، فقد یتحطم صاحب السلطان یوًما فیوًما، فعندما تأتي إلى مثل هذا الملجأ 
. Ïتخاف باألكثر... ملجأنا لیس هكذا؛ ملجأنا هو قوة. عندما نهرب إلیه نكون ثابتین

القدیس أغسطینوس 
ُهَو َیْوٌم َیْأُتوَن ِإَلْیِك ِمْن َأشُّوَر َوُمُدِن ِمْصَر  

َوِمْن ِمْصَر ِإَلى النَّْهرِ .  
َوِمَن اْلَبْحِر ِإَلى اْلَبْحرِ .  
] 12َوِمَن اْلَجَبِل ِإَلى اْلَجَبلِ . [

یقدم لهم النبي الوعد اإللهي بالرجوع من السبي حیث یأتون من بابل إلى أرض الموعد، ویتركون مصر 
من التي هرب بعضهم إلیها أثناء السبي لیحتموا فیها. إنهم یرجعون ال في مذلٍة وال في خوٍف، بل ینطلقون "

"؛ أي بغیر تراجع، یسیرون من قوة إلى قوة. البحر إلى البحر، ومن الجبل إلى الجبل
َوَلِكْن َتِصیُر اَألْرُض َخِرَبًة ِبَسَبِب ُسكَّاِنَها، 

] 13ِمْن َأْجِل َثَمِر َأْفَعاِلِهمْ . [
مرة أخرى یحذرهم من الرجوع إلى الخطیة والفساد بعد عودتهم من السبي، فاهللا الذي یهبهم قوة وكرامة 

بالعودة من السبي إلى أرض الموعد یسمح بخراب األرض متى رجعوا إلى فسادهم القدیم. 
یدعو اهللا أن یتطلع إلى قطیعه ومیراثه فإنه ساكن كما في أماكن وعرة على جبل الكرمل؛ أو كغنٍم تائٍه 

في غابة، یحتاج إلى راٍع سماوٍي قادٍر بعصا محبته الحانیة أن یرده إلیه. 
یسأله أن یرعاهم ویحمیهم بعصاه ولیس بعصا األعداء، فإنهم شعبه، لیس من یهتم بهم مثله! یردهم من 

) الذي یبذل 20: 13وسط الغابات والجبال الوعرة إلى سهول باشان وجلعاد؛ إنه راعي الخراف العظیم (عب 
نفسه عنهم. 

. التماس أخیر لصالحهم 3
ِاْرَع ِبَعَصاَك َشْعَبَك َغَنَم ِمیَراِثَك، 

َساِكَنًة َوْحَدَها ِفي َوْعٍر ِفي َوَسِط اْلَكْرَملِ .  

1 On Ps. 46. 
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] 14ِلَتْرَع ِفي َباَشاَن َوِجْلَعاَد َكَأیَّاِم اْلِقَدمِ . [
إذ یدرك النبي أن االلتجاء إلى اهللا هو الصالة، یرفع قلبه إلى اهللا، الراعي الصالح، لیقود شعبه بمراحمه 

كما في القدیم، في األیام المجیدة. 
)، وقطیعه الصغیر 3: 100؛ 13: 79"، إذ هم غنم رعایته (مز غنم میراث اهللایدعو النبي الشعب "

). وكأنه یطلب من 9: 32)، حبل نصیبه (تث 5: 94)، ومیراثه (مز 10: 12)، وهم نصیبه (إر 32: 12(لو 
اهللا أن یتطلع إلى شعبه، بكونه الراعي المهتم برعیته، والمالك الذي یحفظ ملكیته. 

  هذا القطیع هو قطیع واحد! انظروا أي راٍع محب لنا! إنه ترك 3: 100"نحن شعبه وغنم مرعاه" (مز ...(
)، وفداه بدمه. هذا الراعي مات بدون 5-4: 15التسعة وتسعین ونزل یطلب الواحد. لقد رده على منكبیه (لو 

. Ïخوٍف من أجل القطیع، هذا الذي بقیامته رد قطیعه إلیه
القدیس أغسطینوس 

] 15َكَأیَّاِم ُخُروِجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ُأِریِه َعَجاِئبَ . [
یستجیب اهللا لطلبة النبي وشفاعته عن شعبه، فیقدم اهللا عجائب كما فعل عند الخروج من مصر، حیث 

حّل الرعب باألمم الوثنیة. 

  اسمعوا ما هو أكثر عجًبا، أن أسرار األسفار القدیمة الخفیَّة والمحتجبة اآلن إلى حٍد ما تعلن بواسطة األنبیاء
)... خطایانا 15: 7 (مي كأیام خروجك من أرض مصر أریه عجائب"القدامى. فإن میخا النبي تكلم هكذا: "

تُبتلع وتنطفئ في المعمودیَّة، ذلك كما غرق المصریون في البحر. "ال یحفظ إلى األبد غضبه، فإنه ُیسر 
. Ð)19: 7بالرأفة الثابتة... أنت تطرح كل خطایانا في البحر" (راجع مي 

القدِّیس أغسطینوس 
َیْنُظُر اُألَمُم َوَیْخَجُلوَن ِمْن ُكلِّ َبْطِشِهمْ .  

] 16َیَضُعوَن َأْیِدَیُهْم َعَلى َأْفَواِهِهْم َوَتُصمُّ آَذاُنُهمْ . [
ماذا یفعل الراعي العجیب؟ یصنع بشعبه عجًبا. فتتطلع األمم المحیطة بشعبه والتي شمتت بهم وكانت 
تقف في وجههم یوم بلیتهم، فیصطادون الهاربین ویبیعونهم عبیًدا أو یسلمونهم للسبي. اآلن تقف هذه األمم في 

ذهول أمام رعایة اهللا لشعبه، فیضعون أیدیهم على أفواههم ویصمون آذانهم، إذ ال یستطیعون النطق بكلمة واحدة 
ضد شعب اهللا، وال یحتملون أن یسمعوا أخبارهم المفرحة. 

هذا هو عمل اهللا الفائق مع كنیسته، حین ترجع إلیه بالتوبة، ومع كل نفس تائبة، حیث یردها اهللا من 
العار والخزي إلى أمجاد داخلیة فائقة. 

َیْلَحُسوَن التَُّراَب َكاْلَحیَِّة َكَزَواِحِف اَألْرضِ .  
َیْخُرُجوَن ِبالرِّْعَدِة ِمْن ُحُصوِنِهْم، 

 ]17َیْأُتوَن ِبالرُّْعِب ِإَلى الرَّبِّ ِإَلِهَنا َوَیَخاُفوَن ِمْنكَ . [

إن كانت األمم المقاومة للحق اإللهي تٌشَ◌به بزواحف األرض التي تلحس التراب، فإن اهللا في حبه 
یسمح لعدو الخیر أن یجربنا، لكن في التجربة یلمس عدو الخیر - الحیة القدیمة - ما فینا من تراٍب، لكي ما 

 في حدیثه عن التوبة أن بولس الرسول طلب من أهل Ñالقدیس أمبروسیوسنتزكى أمام اهللا. وكما یقول 

1 On Ps 100. 
2 Explanation of the Psalms 114:5. 
3 St. Ambrose: Concerning Repentance, 1:13 (60). 
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) حیث یلحس الشیطان ما فیه 5: 5 كو 1كورنثوس أن ُیسلم الزاني للشیطان لهالك الجسد لكي تخلص نفسه (
من تراٍب، أما نفسه فال یمسها! 

كل ما یستطیع عدو الخیر وجنوده أن یفعلوا هو أن یلحسوا التراب الذي یلحق بأرجلنا. وكما یقول 
). ویقول الرب نفسه للكنیسة: "یسجدون لِك ویلحسون تراب رجلیِك، 9: 72المرتل: "وأعداؤه یلحسون التراب" (مز 

). 23: 49فتعلمین أنّي أنا الرب الذي ال یخزى، فتنظروه" (إش 
 أنه قد صدر الحكم على اإلنسان بعد سقوطه: "أنت تراب وٕالى تراٍب تعود" العالمة أوریجینوسیقول 

)، أما وقد تمتع بالشركة مع آدم الثاني فیسمع الصوت اإللهي: "أنت سماء وٕالى سماٍء تعود". فعمل 19: 3(تك 
الراعي الصالح أن یحولنا من اللعنة األولى في آدم األول إلى البركة في آدم الثاني، فنصیر سماًء مقدسة. بهذا 

ال تجد الحیة فینا ما تأكله، إذ ال تجد التراب مأكلها. 

. مجدلة: نصرة النعمة اإللهیة 4
یختم النبي السفر بالمجد له، مسبًحا اهللا الذي من هو مثله: 

]. 18أ. إنه إله الحب الغافر [
]. 19ب. إله القوة المخلَّصة [
]. 20ج. إله األمانة الدائمة  [

َمْن ُهَو ِإَلٌه ِمْثُلَك َغاِفٌر اِإلْثَم، 
َوَصاِفٌح َعِن الذَّْنِب ِلَبِقیَِّة ِمیَراِثهِ !  

َال َیْحَفُظ ِإَلى اَألَبِد َغَضَبُه، 
] 18َفِإنَُّه ُیَسرُّ ِبالرَّْأَفةِ . [

هذه هي مسرة اهللا، أن یغفر، واهًبا رحمته، معلًنا عن حبه. 
یستخدم میخا اسمه الذي یعني "من مثل اهللا؟" لیسبح اهللا كغافٍر للخطایا. یرى الحكیم سلیمان أن المؤمن 

العاقل أو الحكیم یقتدي باهللا غافر المعاصي إلخوته المخطئین إلیه: "تعقل اإلنسان یبطئ غضبه وفخره الصفح 
). 11: 19عن معصیة" (أم 

 عن مساواة االبن واآلب ووحدتهما یقدم هذه العبارة عن دور اآلب في مغفرة البابا أثناسیوسفي حدیث 
الخطایا ثم یكمل: [ولكن االبن قال لمن أراد: "مغفورة لك خطایاك". كمثال عندما تذمر الیهود أعلن عن مغفرة 

].  Ï)6: 9الخطایا بالعمل، قائًال للمفلوج: "قم، احمل سریرك واذهب إلى بیتك" (مت 

  فإنهم إذ وضعوا بأنفسهم هذا التعریف، وضعوا القاعدة، 7: 2"من یقدر أن یغفر خطایا إالَّ اهللا وحده" (مر .(
وأعلنوا الناموس، أراد أن یربكهم بذات كلماتهم. یقول: "لقد اعترفتم بأن غفران الخطایا خاص باهللا وحده، إذن 
فمساواتي له (لآلب) لیست موضع تساؤل". فإنه لیس هؤالء الرجال وحدهم أعلنوا هذا، وٕانما قال النبي هكذا: 

: 7" (مي غافر اإلثم، وصافح عن الذنب"من هو إله مثلك؟" وعندئذ أشار إلى السمة الخاصة به، مضیًفا: "
). إذن إن ظهر أحد هكذا یفعل ذات األمر فهو اهللا، هو اهللا الواحد. لنالحظ كیف حاورهم المسیح بوداعٍة 18

. Ðورقٍة وكل حنوٍ 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 De Synods, part 3, 49. 
2 St. John Chrysostom: The Paralytic Let Down Through the Roof, 6. 
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  إن كان الكلمة مخلوًقا، فكیف یمكنه أن یبطل حكم اهللا ویغفر الخطیة، بینما ُكتب في األنبیاء أن هذا من
عمل اهللا؟ فإنه "من هو إله مثلك غافر اإلثم ومتغاًض عن المعصیة؟" بینما یقول اهللا: "إنك تراب وٕالى التراب 

)، ویصیر كل البشریة مائتین، كیف في إمكانیة المخلوقین أن یبطلوا الخطیة؟ لكن الرب 19: 3تعود" (تك 
)، فاالبن الذي یحرر یظهر 36: 8، إذ یقول بنفسه: "إن لم یحرركم االبن" (انظر یو یبطلهانفسه هو الذي 

بالحق أنه لیس مخلوًقا وال من بین المخلوقات، بل هو الكلمة الذاتي، وصورة جوهر اآلب، الذي أصدر في 
البدایة الحكم (بموت آدم) وهو وحده یمحو الخطایا. وٕاذ قیل بالكلمة: "أنت تراب وٕالى التراب تعود" هكذا 

. Ïصار الئًقا أنه بالكلمة ذاته وبه تتحقق الحریة ویصیر إبطال الدینونة
 البابا أثناسیوس الرسولي  

  الخطایالكي تعرف مدى عظمة معجزة مغفرة الخطایا، أقدم لك نبًیا كشاهٍد ليّ . هذا النبي یظهر أن مغفرة 
: ٧" (مي من هو إله مثلك غافر اِإلْثَم وصافح الخطایا؟لیست من عمل أحٍد غیر اهللا وحده عندما یقول: "

). فإن جلب النفوس إلى الملكوت أعظم من تحطیم الموت. لقد قاد النفوس إلى الملكوت، وقد فعل هذا ١٨
 .Ðبقوته

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لیتنا ال نصغي إلى الشیطان عندما ُنقتنص في متاعب العالم، سواء خالل ألٍم جسدٍي أو فقدان أبناء، أو
)، عندما نعاني 17: 2" (مي اآلن، أین هو الرب إلهك؟. لیتنا ال نستمع إلى الخصم إذ یقول: "أخرىمتاعب 

من ألٍم عنیٍف یلزمنا أن نحذر من تجاربه، فإنه یحاول أن یضل النفس القلقة. إذ تتطلع النفس إلى أعمال اهللا 
العجیبة ترى نفسها أنها في السماء فعًال، بینما یزحف الشیطان حولها مثل حیَّة على األرض. هكذا یقول 

. Ñالنبي: "من هو اهللا مثلك، غافر اآلثام وماحي المعاصي لبقیَّة میراثك"
القدِّیس أمبروسیوس 

، َیُعوُد َیْرَحُمَنا َیُدوُس آثَاَمَنا
] 19َوُتْطَرُح ِفي َأْعَماِق اْلَبْحِر َجِمیُع َخَطاَیاُهمْ . [

یطرح اهللا خطایانا في أعماق بحر محبته الغافرة، فال یعود یذكرها. یقول إرمیا النبي: "مراحمه جدیدة 
)، فمع كل صباح نتطلع إلیه كأٍب غافٍر لخطایا أبنائه، وساكب الحب في قلوبهم، 23: 3في كل صباح" (مرا 

یردهم دوًما إلیه. إنه یطرح خطایانا كما في البحر األحمر مع فرعون وجنوده، فال یعود یذكرها. وكما قیل عن 
). ویقول الرب: 22: 18اإلنسان التائب: "كل معاصیه التي فعلها ال ُتذكر علیه؛ في برِّه الذي عمل یحیا" (حز 

). 22: 44"قد محوت كغیٍم ذنوبك، وكسحابٍة خطایاك. ارجع إليَّ ألني فدیتك" (إش 

 وًبا لمن لیس لدیه ثوب نهائًیا. من هو الشخص الذي بال ثوب؟ إنه ذاك الذي ینقصه اهللایلیق بنا أن نعطي ث 
تماًما. لذلك وجب علینا أن نجرِّد أنفسنا ونعطي من هو عارٍ . واحد له اهللا، وآخر لیس له اهللا نهائًیا، لنعطي 

ذاك الذي لیس له اهللا. یقول النبي في الكتاب المقدَّس: "یلزمنا أن نطرح خطایانا في البحر". یكمل یوحنا: 
). من معه طعام فلیعطي من لیس معه نهائًیا. یلیق به أن یعطیه 11: 3"من له طعام فیفعل هكذا" (لو 

. Òبسخاء، لیس فقط الملبس، بل أیًضا ما یمكن أن یأكله

1 Four Discourses Against the Arians, 2:67. 
2 On the Incomprehensible Nature of God, homily 10: 23. 
3 Letter 45. 
4 Homilies on the Gospel of Luke, 23:5. 
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العالمة أوریجینوس 

  ُتشیر إلیها نبوة میخا: "یعود یرحمنا، یدوس آثامنا، وُتطرح في أعماق البحر جمیع التيإنها نعمة المعمودیة 
. Ï)19: 7خطایانا (خطایاهم)" (مي 

 القدیس جیروم 
َتْصَنُع اَألَماَنَة ِلَیْعُقوَب، 

َوالرَّْأَفَة ِإلْبَراِهیَم، 
 ]20اللََّتْیِن َحَلْفَت آلَباِئَنا ُمْنُذ َأیَّاِم اْلِقَدمِ . [

إنه أمین، سبق فوعد إبراهیم بالرأفة وأكد وعده لیعقوب، ویبقى یتمم وعوده آلبائنا القدیسین مادمنا نسلك 
بروح اإلیمان العامل بالمحبة. 

). 20-18: 6أقسم الرب ونحن نؤمن أنه حتًما یتمم وعوده لنا (عب 
 

1 St. Jerome: Letter 69:6. 
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 7من وحي میخا 
یا لغنى نعمتك العجیبة! 

  المحبوبة! كرمتكأحببتني أنا 
قدمت لّي كل إمكانیة لتقیم فردوسك في داخلي! 

لكن في غباوة جحدت كل عطایاك. 
صرت بریة قفرة بال ثمرٍ ! 

تحولت إلى أرض تنبت شوًكا وحسًكا! 

  لعمل الشر. تحولتایداّي 
وفكري انشغل بما ال یلیق بك. 

وقلبي ضاق عن الحب. 
لقد فسد الرئیس والقاضي والكبیر فيّ . 

صرت عوسًجا وشوًكا ال نفع ليّ ! 

  الداخلي، سالميفقدت 
فلم أعد أأتمن صاحًبا، 

وال أثق في صدیٍق أو قریٍب ! 
تحولت أعماقي إلى أرض معركة. 

صراع بین شهوات الجسد وشهوات الروح! 
ونزاع بین العقل والعاطفة. 

كل ما في داخلي صار في ارتباك شدید! 

  المذلة. منصوتك دعاني وأقامني 
رفعتني من العبودیة إلى حریة مجد أوالد اهللا. 

اآلن أصرخ في وجه الحیة القدیمة قائالً : 
ال تشمتي بّي یا عدوتي، 

إذا سقطت أقوم، 
إذا جلست في الظلمة فالرب نور ليّ ! 

  لّي إلى عٍز ومجدٍ ! تأدیبادتكتحولت 
أخرجتني من هاویة الخطیة إلى فردوس برَّك! 

أطلقتني ألعبر من قوة إلى قوٍة، 
وأرتفع بجناحي روحك القدوس من مجٍد إلى مجدٍ ! 

ما أعجب رعایتك یا أیها الراعي الصالح! 

  ،في كل ضیقاتي لم تستطع الحیة أن تلدغني
بل لحسْت كل تراب تعلق بقدمي، 

صیرتني سماًء جدیدة یسكنها برَّك! 
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وهبتني نصرة فوق نصرة بنعمتك العجیبة! 

  عن الذنب! والصافحلك المجد یا غافر اإلثم 
لك المجد یا كلي الرحمة والرأفة! 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


المحتویات 
لیس مثل...! 

 6مقدمة في سفر میخا       
میخا، شخصیة میخا، الخلفیة التاریخیة، الظروف الروحیة، أهمیته، غایته، أسلوبه وسماته، قائمة 
بخطایا األمة، اقتباسات من میخا، مملكة اهللا، میخا النبي وٕاشعیاء النبي، میخا النبي وعاموس النبي، وحدة 

 السفر. أقسامالسفر، 
 

القسم األول 
نبوات تأدیبیة 

 3-1مي 

لُ : محاكمة علنیة - لیس مثل الخطیة في بشاعتها!    20َاألصحاح اَألوَّ
 خروج الرب للمحاكمة، االتهامات، رثاء مّر على أورشلیم، مرارة الخطیة.

 37َاألصحاح الثَّاِني: إقطاعیُّون طمَّاعون     
 تخطیط شرِّیر، عقاب الطامعین، رفضهم كلمة النبوة، النبي ال یصمت، التحرك بالتوبة العملیة.

 52َاألصحاح الثَّاِلثُ : القیادة الشریرة      
دعوة القادة للتعرف على الحق، الظالمون األشرار، األنبیاء الكذبة، میخا وقوة الروح، توبیخ القادة في 

صراحة. 
 

القسم الثاني 
نبوات مسیانیة مجیدة 

 5-4مي 

 67مثلِك؟     هي األصحاح الرابع: أیَّة كنیسة 
جبل الجبال، شعب الشعوب ومدرسة إلهیَّة، محكمة فریدة، جنَّة فریدة، بیت المطرودین، عرش ملوكي، 

جماعة المفدَّبین، جیش ال ُیقهر. 

 85َاألصحاح اْلَخاِمُس : من مثلك راٍع إلهي!     
ملك منهار، میالد الملك األزلي، راعي قدیر، رعایة فّعالة، امتداد مسكوني للرعایة، رعایة منتصرة. 

 
القسم الثالث 

دعوى قضائیة إلهیة 
 7-6مي 

 101َاألصحاح السَّاِدس: جلستان في المحكمة! من یتزكى أمامك؟  
الجلسة األولى، الجلسة الثانیة. 
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َاألصحاح السَّاِبعُ : متابعة الدعوى القضائیة اإللهیة  
 115لك المجد یا واهب البركات!     

اعتراف بالخطأ، وعد إلهي بالبركات، التماس أخیر لصالحهم، مجدلة: نصرة النعمة اإللهیة. 
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